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AURKEZPENA

Hogei urte igaro dira HABEk HIZPIDE aldizkariaren azken monografikoa argitara eman
zuenetik. Lau zenbaki plazaratu ziren 1991-2001 bitartean, aldizkariaren ohiko zenba-
kietako edukiak osatuz. Orain, eta 2016an aldizkariak mundu digitalera egindako jau-
ziarekin bat eginez, berriz ere monografien ildo hari ekitea erabaki da, xede argi batekin:
e-HIZPIDEren eremuan artikulu baten izaeratik harago dauden ekarpenak zabaltzea,
aberasgarria izango delakoan euskalduntzearen esparrurako eta, oro har, hizkuntzen
ikas-irakaskuntzarenerako. Horrela, bada, Irakasbil atarian jasoko dira, bai garai hartako
zenbaki monografikoak, bai hemendik aurrera argitaratuko direnak.

Monografiak 5 honetan, Uxue Zalbidea Olabarrik helduen euskalduntzearen alorreko
metodologiagintzan ikertzaileak gaitzeko bekaldian 2018 eta 2019an HABEn egindako
ikerketaren emaitza duzu, aldez aurretik e-HIZPIDE aldizkariaren 94. zenbakian argita-
ratutako artikulua osatu eta ikuspegi osoagoa emateko asmoz.

Aldizkariaren ibilbide guztia aintzat hartuz —azken finean, 1983an hasitako lan-ildo
oparo baten jarraipena baita oraingo hau— eta paperezko garaiko aurkezpen-bukaere-
tako hitzak gogoratuz: probetxuzkoa izan dakizula opa dizugu.
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Lankideak

LANKIDEAK

Uxue Zalbidea Olabarri 

Euskal Filologian graduduna Deustuko Unibertsitatean. Euskal Herriko Unibertsitatean
masterduna Euskal Hizkuntzalaritza eta Filologian. EHUko ELEBILAB ikerketa taldean
ikertzaile jardun du eta hizkuntzalaritza aplikatuko zenbait kongresutan hartu du parte.
Begoñako Andra Mari Irakasleen Unibertsitate Eskolan irakasle izan da. Gaur egun,
HABEren Hizkuntza Teknologien arloan hizkuntzaren didaktikako teknikari dihardu.
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ESKER ONA

Lehenik, nire esker ona Luis Mari Gonzalez de Txabarriri. Ikerketa-lan honetan hasiera-
hasieratik nire gidari eta erreferente izan denari, bihotzez eskertu nahi diot bidaia ho-
netan izandako unerik latzenetan ere laguntzeko prest egoteagatik.

HABEko Curriculum Garapena ataleko gainerako kideei, Naiara Zubimendiri, Hasier
Aguirreri eta Agurtzane Maizi, eskerrik asko zuen prestutasunagatik. HABEri eta HABEko
gainerako lankide guztiei ere, esker mila bai Bilbon eta bai Donostian etxean bezala sen-
tiarazteagatik.

Eskerrik beroena ere ikerketa-proiektu hau egiten lagundu didaten guztiei, Uliazpi era-
kundeari, eta era berezian, Gemma García Donostia Zentroko unitate-arduradunari, beti
laguntzeko prest egoteagatik eta bere pazientziagatik.

Guztiei, milesker bihotzez.

Uxue
Zalbidea
Olabarri

uxue.zalbidea@gmail.com
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SARRERA

Euskal Autonomia Erkidegoko herri-administrazioetan euskararen erabilera normali-
zatzeko prozesua arautzen duen 86/1997 Dekretuak ezartzen duenaren arabera, EAEko
herri-administrazioetan dauden lanpostuetako bakoitzean jarduteko beharrezkoa den
euskara maila kontuan hartuta ezarriko dira lanpostu bakoitzaren hizkuntza-eskakizu-
nak; hau da, lanpostu bakoitzaren funtzioen arabera ezarriko dira hizkuntza-eskakizunak
(86/1997 Dekretua, 7. atala).

Hala ere, egun, badirudi euskal herri-administrazioan desoreka nabaria dagoela hiz-
kuntza-eskakizunen sisteman. Eusko Jaurlaritzaren VI. Plangintzaldian adierazten den
bezala, ohikoa da lanpostu berak administrazio batean hizkuntza-eskakizun bat izatea
eta beste bat beste batean, erakunde batetik bestera funtzioak aldatzen direlako. Sistema
hori koherentea izan daiteke, eskaletan aldea egonez gero (Eusko Jaurlaritza, 2018,
19.or.).

Halaber, hizkuntza-eskakizunak gai duten dekretuei erreparatuz gero, antzematen da
86/1997 Dekretuak ezartzen duena ez dela beti betetzen eta, zenbait kasutan, hizkuntza-
eskakizunak kidegoen arabera ezartzen direla eta ez lanpostuen eginkizunak kontuan
harturik, horrenbestez, egoera ikusita, Administrazio Publikoko lanpostuen funtzioak
eta eginkizunak xehetasunez aztertu beharko liratekeela ematen du. Eta horixe da iker-
keta-proiektu honen helburua. Izan ere, helduen euskalduntzearen curriculumgintzaren
alorrean kokatzen da herri-administrazioko langileen behar komunikatiboen araberako
hizkuntza-eskakizunak esleitzea.

Hori horrela, administrazioko erakunde bat aztertuko dugu: Uliazpi. Gipuzkoako Foru
Aldundiko organismo autonomoa da eta, esan bezala, bertako langileen egoera aztertuko
dugu, ezarritako hizkuntza-eskakizunen ikuspegitik eta bideratzen dituzten komunikazio
ekintzetatik.

Ondorengo lerroetan jarraituko den egiturari dagokionez, lehenik eta behin, aurrekarien
atalean, euskal herri-administrazioetan euskararen normalizazioaren inguruko dekretuei
erreparatuko zaie. Ondoren, Europako Erreferentzia Marko Bateratuaren (EEMB) eta
Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculumaren (HEOC) inguruko zertzelada oro-
kor batzuk eman, eta jarraian, euskarazko hizkuntza-eskakizunen egiaztatzegintzaz eta
administrazio publikoko hizkuntza-eskakizunen sisteman dagoen desorekaz jardungo
da, besteak beste. Era berean, helburua aurrera eramateko erabili den metodologian sa-
konduko da; triangulazio metodologikoa, hipotesia, corpusa eta jarraitu diren analisi-
irizpideak azalduz. Hori eginda, analisian sakonduko da; eta amaitzeko, ateratako
ondorioak azaleratu eta etorkizunerako ikerketa-norabide berriak proposatuko dira.
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I. IKERKETAREN MARKO OROKORRA



ULERMENA MINTZAMENA IRAKURMENA IDAZMENA

1 H.E. B A B A 

2 H.E. B B B A 

3 H.E. B B B B 

4 H.E. C C C C

AURREKARIAK

1. APIRILAREN 15EKO 86/1997 DEKRETUA

35 urte baino gehiago igaro dira 1982ko azaroaren 24ko Euskararen Erabilpena Arauz-
kotzeko Oinarrizko Legea argitara eman zenetik. Lege honen onarpena inflexio-puntutzat
jo genezake euskararen erabileraren normalizazioak babes legala lortu baitzuen lehen
aldiz. Hiritarren hizkuntza-eskubideak aitortu ziren, eta horrekin batera, euskararen
normalizaziorako markoa eta erabileraren sustapena definitu (250/1986 Dekretua).

Ondoren, Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearekin, herri-adminis-
trazioetako lanpostu bakoitzari hizkuntza-eskakizun bat ezarriko zitzaiola aitortu zen.
Zehazki, 97.2 atalak dioenez, aipatutako hizkuntza-eskakizunak lanpostu bakoitzak bete
beharreko eginkizunak burutzeko behar diren trebetasun linguistikoetan oinarrituz eza-
rriko dira (6/1989 Dekretua, 97. atala).

Geroago, apirilaren 15eko 86/1997 Dekretua eman zen argitara, Euskal Autonomia Er-
kidegoko herri-administrazioetan euskararen erabilera normalizatzeko prozesua arau -
tzen duena. Dekretu honek ezartzen duenaren arabera, EAEko herri-administrazioetan
lanpostu bakoitzari dagokion hizkuntza-eskakizuna langileen funtzioak betetzeko eta
lanpostuan bertan jarduteko euskaraz beharrezkoa den gaitasun-maila hartuko da kon-
tuan (86/1997 Dekretua, 7. atala). Alegia, testuinguru jakin batean eta dagozkion fun -
tzioen arabera ikusiko da zer-nolako eginkizun komunikatiboak bideratzen dituen
pertsona batek.

Era berean, hizkuntza-eskakizunen zehaztapenak ematen dira, alegia, bakoitzari trebe-
tasun bakoitzeko zein maila dagokion definitzen da; A, B, edo C modura definitutako gai-
tasun-mailak ezarriz.

Horiek horrela, A mailari dagokionez, administrazioan aritzeko oinarri-oinarrizko ko-
munikazio-gaitasuna izango litzateke, bai hizkuntzaren erabilerari dagokionez, eta baita
lanerako ezinbestekoa den gaitasunari dagokionez ere. Beraz, dekretuko hamahiruga-
rren ataleko 1.1. puntuan adierazten den bezala “maila hauxe da herri-administrazioaren
lan-esparruan beharrezko den gutxieneko gaitasun komunikatibo-funtzionalerako ata-
lasea”. Bestalde, B maila da komunikazio-gaitasun ertaina erakusten duena. Hizkuntza
arruntari dagokionean nahikoa dela esan daiteke, baina lan-esparruan aritzeko, baliteke
mugatua izatea. Eta hirugarrenez, C maila altuena izango litzateke. Maila honen komu-
nikazio-gaitasunak ez du inolako mugarik, hizkuntzaren erabilera arruntean zein lan-
esparruko komunikazioan (86/1997 Dekretua, 13. atala).

Horiek horrela, ondorengo hizkuntza-eskakizunak proposatuko dira dekretu honetan
aipatutako hizkuntza trebetasunak konbinatuz gero:

1. taula. Trebetasunen araberako hizkuntza-eskakizunen deskripzioa. 

(Iturria: 86/1997 Dekretua, 13. atala)

Uxue Zalbidea Olabarri

Hizkuntza-eskakizunak funtzio eta atazen arabera: Uliazpi

e-Hizpide. Monografiak 5 (2021) 10

AHOZKO TREBETASUNAK IDATZIZKO TREBETASUNAK



Horrekin batera, dekretuaren bosgarren atalean adierazten den bezala, aipatutakoa an-
tolatu eta bideratzeko “hizkuntza normalizatzeko egitarauak burutzerakoan jarduerak
denboran barrena antolatu ahal izateko, bost urteko iraupena izango duten plangintzal-
diak ezarriko dira.” (86/1997 Dekretua, 5. atala). Testuinguru horretan, herri-adminis-
trazioetan euskararen erabileraren normalizaziorako planak onartuko dira, plangintzaldi
bakoitzaren lehenengo urtean; eta horrekin batera, planak onartuz gero, planaren inple-
mentaziorako egoki deritzoten aldaketak eta egokitzapenak jasoko dira lanpostu-zerren-
dan (86/1997 Dekretua, 19. atala).

Horrela, Eusko Jaurlaritzak ondorengo plangintzaldiak burutu ditu orain arte (Eusko
Jaurlaritza, 2018, 6.or.):

I. Plangintzaldia (1990-1995)
Xede nagusia herri-administrazioko langileak euskaraz zein gaztelaniaz jarduteko gai
izatea zen. Horretarako, hizkuntza-eskakizunak eta derrigortasun-datak esleitu ziren
eta langileak euskaldundu eta alfabetatu zituzten, besteak beste.

II. Plangintzaldia (1997-2002)1

Aurreko plangintzaldian egindakoaz gain, euskararen erabilera planak orokortu ziren.
Zehazki, 86/1997 Dekretua argitaratzeak harekin ekarri zuen herri-administrazioe-
tan euskararen erabilera normalizatzeko plana onartu behar izana.

III. Plangintzaldia (2003-2007)2

Administrazioko langileak euskalduntzen eta alfabetatzen jarraitzeko neurriak ezar -
tzeaz gain, lan-esparru horretan euskararen erabilerak gora egin zezan erabaki sen-
doak hartu ziren; besteak beste, hizkuntza normalizatzeko neurriak, hizkuntza
ofizialak erabiltzeko irizpideak, AEBEMET metodologia, edota, administrazio-atalak
eta lehentasunak definitu. Gero eta langile euskaldun gehiago egon arren, euskararen
erabilera ez zen igotzen eta horrek erronka handia suposatu omen zuen.

IV. Plangintzaldia (2008-2012)3

Euskara eta gaztelaniaren arteko berdintasuna sustatzeko plan berezi bat ezarri zen,
euskara ere ohiko lan-hizkuntza bihurtzeko asmotan. Plangintzaldi hartan, beraz, az-
terketa komunikatiboak finkatu ziren, hizkuntza-prestakuntzari garrantzia eman zi -
tzaion, antolakuntza egiturak sortu ziren kudeaketarako, etab.

V. Plangintzaldia (2013-2017)4

Euskara ere administrazioko lan-hizkuntza izatea zen helburua. Gaztelania zen nagusi
eta itzulpenekiko mendekotasun handia zegoen, hala ere, datuek erakusten dutenez,
administrazioak herritarrekiko euskarazko komunikazioak bermatzen zituen. Plan-
gintzaldi honetan, administrazioen arteko elkarlana areagotu eta euskararen norma-
lizazioaren kudeaketaren gaineko gogoeta egin zen.

1 21/1998 Erabakia, urriaren 27koa, Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako
zuzendariarena, Euskal Autonomia Erkidegoko Herri-Administrazioan Euskararen Erabilera Normalizatzeko
1998-2002 aldirako Plana onartzen duen Jaurlaritzaren Kontseiluko Akordioa argitara dadila agintzen duena.

2 15/2004 Ebazpena, abuztuaren 2koa, Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako
zuzendariarena, Euskal Autonomia Erkidegoko Herri-Administrazioan euskararen erabilera normalizatzeko

2003-2007 aldirako Plana onartzen duen Jaurlaritzaren Kontseiluko akordioa argitaratzeko dena.
3 9/2008 Ebazpena, uztailaren 2koa, Jaurlaritzaren Idazkaritzako Eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako

zuzendariarena, Jaurlaritzaren Kontseiluak «IV. Plangintzaldirako (2008-2012) Eusko Jaurlaritzan Euskararen

Erabilera Normalizatzeko Plana onartzeko» hartutako erabakia argitaratzeko dena.
4 1/2014 Ebazpena, urtarrilaren 3koa, Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako

zuzendariarena, Jaurlaritzaren Kontseiluak hartutako erabaki bat argitaratzeko dena. Erabaki horren bidez,
V. Plangintzaldiko (2013-2017) Eusko Jaurlaritzan Euskararen Erabilera Normalizatzeko Plan Nagusia onar -
tzeari buruzkoa.
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VI. Plangintzaldia (2018-2022)
VI. Plangintzaldia da egun martxan dagoena. Eusko Jaurlaritzak 2018ko urtarrileko
plangintzaldiaren irizpide orokorrak eta plan nagusia azaltzeko argitaratu zuen txos-
tenak adierazten duenaren arabera, euskararen erabilera modu eraginkorragoan bi-
deratzea du helburu, aurreko xedea ahaztu barik: euskara Administrazioko ohiko
lan-hizkuntza izatea eta bi hizkuntza ofizialen berdintasunera jotzea.

2. ADMINISTRAZIOAN EUSKARAREN ERABILERA BERMATZEKO 

LANGILEEN HIZKUNTZA-ESKAKIZUNAK GAI DUTEN DEKRETUAK

Aurreko lerroetan zerrendatutako plangintzaldien baitan, arestian aipatutako 86/1997
Dekretuaz gain, langileen hizkuntza-eskakizunei buruzko zenbait dekretu argitaratu
ziren, Administrazioan euskararen erabilera bermatzea helburu zutenak:

• 30/1998 Dekretua, otsailaren 24koa, Ertzaintzan euskararen normalkuntza pro-
zesua arautzen duena.

• 6/2000 Dekretua, urtarrilaren 18koa, irakaspostuen hizkuntza-eskakizunak eta
derrigorrezkotasun-datak ezartzeko irizpideak finkatzen dituen Dekretua bigarre-
nez aldatzeko dena.

• Ebazpena, 2002ko ekainaren 5ekoa, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko
Unibertsitateko Euskarako errektoreordearena, gobernu batzarrak 2002ko maia -
tzaren 23an hartutako erabakia argitaratzeko dena. Izan ere, erabaki horren bidez
onartu zen Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatean Euskaraz
Irakasteko Gaitasun Agiria eskuratzeko arautegia.

• 67/2003 Dekretua, martxoaren 18koa, euskararen erabilera Osakidetza-Euskal
Osasun Zerbitzuan normalizatzeko.

• 174/2010 Dekretua, ekainaren 29koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Ad-
ministrazioko hizkuntza-normalkuntzari buruzkoa.

• 76/2012 Dekretua, maiatzaren 22koa, Ertzaintzan euskararen normalizazio-pro-
zesua arautzen duen Dekretua aldatzen duena.

Hala ere, bilakaera horretan antzeman daiteke ez dela beti 86/1997 Dekretuan aipatu-
takoa betetzen, alegia, zenbait lanpostutan ezarritako hizkuntza-eskakizunak ez datozela
bat lanpostuetan bideratzen diren funtzio eta eginkizunekin. Horren adibide dira Justizia
Administrazioaren eta Osakidetzaren kasuak.

Alde batetik, 86/1997 Dekretuari erantzunez, Erkidegoko Justizia Administrazioko hiz-
kuntza-normalkuntzari buruzko 174/2010 Dekretuaren hirugarren artikuluan honako
hau xedatzen da:

a. Lanpostu jakin batzuk lanpostu berezi gisa sailkatzea, lanpostuen zerrendan horiei esleitu-
tako funtzio zehatzek euskaraz jakitea eskatzen dutelako.

b. Unitateak katalogatzea, hizkuntza-betebeharrei begira, herritarrekiko harremana zuzenagoa
edo zeharkakoagoa den eta laneko harreman-arloa nolakoa den oinarritzat harturik.

c. Horrela, ikusirik unitateak herritarrengandik duen hurbiltasuna eta zenbateraino hartu behar
duen parte organo judizialen eta zerbitzu orokorren prozeduretan, (…).

d. Euskaran trebatzeko ikastaroen eskaintza arautzea, lanpostuak bereizteko prozesuarekin
eta banakako euskara planekin bat etorriz.

e. Bulego judizial eta fiskaletan eta zerbitzu orokorretan euskara erabiltzeko programak arautzea.
f. Lan-talde elebidunak funtzionalki eratzea organo judizial, zerbitzu orokor eta fiskaltza

guztietan.
(174/2010 Dekretua, 3. artikulua)
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Artikulu horretan, testuinguru jakinetan burutu beharreko funtzioetatik ondorioztatu-
tako komunikazio beharrei begira, adierazten da zer-nolako komunikazio-gaitasuna be-
harko lukeen “lanpostu berezi” batek. Baina dekretu bereko ondorengo artikuluari
(laugarrenari) erreparatuz gero, ez da argi geratzen zer neurritan datorren bat hiruga-
rren artikuluan adierazitakoa laugarren artikulu honetan hartutako erabakiarekin. Ba-
dirudi lanpostu hauetan hizkuntza-eskakizunak ezartzeko beste irizpide batzuk erabili
direla, funtzio eta eginkizunak albo batera utziz:

Laguntza Judizialeko kidegoan: 2. hizkuntza-eskakizuna.
Izapidetze Prozesal eta Administratiboko kidegoan eta Laborategiko Laguntzaileen kidegoan:
2. hizkuntza-eskakizuna.
Kudeaketa Prozesal eta Administratiboko kidegoan: 3. hizkuntza-eskakizuna.
Auzitegiko Medikuen kidegoan: 3. hizkuntza-eskakizuna.

(174/2010 Dekretua, 4. artikulua)

Ondorioz, badirudi mailaketa administrazioaren egiturari begira ezarri dela, goitik be-
herakoa dela, ikasketak oinarrian eta kidegoen araberakoa, eta ez, ordea, lanpostu ba-
koitzaren behar komunikatiboei eta administrazioaren barruan elkarreraginak eratzen
dituen komunikazio-fluxuei erreparatuz.

Bestalde, Osakidetzako Administrazioko hizkuntza-normalkuntzari buruzko 67/2003
Dekretuari dagokionez, esparruen lehentasunezko hurrenkerak mugatu, hizkuntza ofi-
zialak erabiltzeko jarraibideak eman, eta, lan-taldeen arabera hizkuntza-eskakizunak
ezartzeko irizpideak zehazten dira lehen mailatik laugarrenera (67/2003 dekretua, 18.
artikulua):

A taldea: 3. edo 4. hizkuntza-eskakizunak
B taldea: 3. edo 4. hizkuntza-eskakizunak
C taldea: 2. edo 3. hizkuntza-eskakizunak
D taldea: 2. hizkuntza-eskakizuna
E taldea: 1. edo 2. hizkuntza-eskakizunak

Oraingoan ere, Justiziako Administrazioan bezala, hizkuntza-eskakizunen esleipena ki-
degoen araberakoa da, eta ez lanpostu bakoitzak bete behar dituen funtzioen araberakoa.
Hizkuntza-eskakizunik altuenak (hirugarren eta laugarrena) goi-mailako lanpostuetako
langileei eskatuko zaizkie eta beheragoko lanpostuetako langileei, ordea, hizkuntza-es-
kakizunik baxuenak (lehenengoa eta bigarrena).

Laburbilduz, hasiera batean, Euskal Autonomia Erkidegoko herri-administrazioetan eus-
kararen erabilera normalizatzeko prozesua arautzen duen 86/1997 Dekretuak lanpos-
tuen funtzioen eta esleitutako hizkuntza-eskakizunen arteko lotura egon behar dela,
baina ondorengo urteetan plangintzaldietan zehar argitara eman diren zenbait dekretu-
tan joera hori ez da bete eta hizkuntza-eskakizunen esleipena kidegoen arabera egin da.
Nabarmentzekoa da denbora tarte horretan hizkuntzen ikaskuntzan, irakaskuntzan eta
ebaluazioan bilakaera egon zela, eta era berean, helduen euskalduntzearen curriculu-
mean ere aldaketak egon zirela.

Dekretuen irakurketa eginda zenbait ideia azpimarra daitezke. Alde batetik, aipatzekoa
da gehienak Europako Erreferentzia Marko Orokorra argitara eman ondorengoak diren
arren, ageri diren deskribatzaileek nekez islatzen dutela berorietan haren filosofia-
markoa:

Pertsonek, hizkuntza jarduerak gauzatzeko, testuinguru desberdinetan eta baldintza eta
muga desberdinen mende erabiltzen dituzte eskuragarri dituzten gaitasunak. Jarduera ho-
riek gauzatzeko prozesu batzuk abiarazi behar dituzte, arlo espezifikoetan gai jakin batzuei
buruzko testuak ekoizteko eta jasotzeko, eta egin beharreko atazak gauzatzeko egokien
irizten dieten estrategiak erabili behar dituzte. Jarduera horien gainean duten kontrolaren
bidez, parte-hartzaileek beren gaitasunak sendotu edo aldatuko dituzte.

(Europako Kontseilua, 2005, 29. or.)
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Esan daiteke Ertzaintzaren 76/2012ko Dekretua dela filosofia-marko hori jarraitzen
duen bakarrenetakoa. Honek 30/1998 Dekretuak xedatu zuena aldatzen du, besteak
beste, hizkuntza-eskakizunen edukiari buruzko azalpena. Hain zuzen ere, bigarren honek
trebetasunez trebetasun azaltzen ditu Ertzaintzako 1. eta 2. hizkuntza-eskakizunak es-
kuratzeko eduki behar diren gaitasunak, Europako Erreferentzia Marko Bateratuak ze-
hatzen duena oinarri harturik.

Hala ere, aipatutakoen artean 86/1997 Dekretua da hizkuntza-eskakizun bakoitzeko hiz-
kuntza gaitasunen azalpen nagusia ematen duena. Oro har, dekretuetan zenbait deskri-
batzaile ageri badira ere, ez dira ebaluazio-irizpideak ageri. Aipamen bakarra Euskal
Herriko Unibertsitatekoa da, baina zuzentzeko irizpideak finkatzea Euskal Herriko Uni-
bertsitatean Euskaraz Irakasteko Gaitasun Agiriko proben batzordearen esku du (2002ko
Ebazpena, I. eranskina).

3. IKASKUNTZA, IRAKASKUNTZA ETA EBALUAZIORAKO EUROPAKO 

ERREFERENTZIA MARKO BATERATUA (EEMB)

2001ean argitaratu zen Common European Framework for Languages: Learning, Teaching,

Assessment erreferentzia-markoa, eta harrezkero, liburu horretara edo ondorengo beste
zenbait itzulpenetara jo dute, behin eta berriz, hizkuntzen irakaskuntzan lanean dihar-
dutenek liburuaren mamiaz baliatzera. Izan ere, Ikaskuntza, Irakaskuntza eta Ebaluazio-
rako Europako Erreferentzia Markoa "Europa osorako hizkuntza egitarauak,
curriculum-orientazioak, azterketak, testu-liburuak, etab. prestatzeko oinarri bateratua
da. Hizkuntza bat ikasten ari diren ikasleek hizkuntza hori komunikazio-tresna gisa era-
bili ahal izateko zer ikasi behar duten deskribatzen du Markoak, era integratzailean" (Eu-
ropako Kontseilua, 2005, 21. or.). 

Oro har, ikasleek eraginkortasunez jarduteko zer trebetasun bereganatu behar dituzten
adierazten du. Horrenbestez, lagungarria izango da irakasle, irakasleen trebatzaile, az-
tertzaile, hezkuntzaren administrazioko langile, ikastaroen diseinatzaile, eta abarren ar-
durapean dauden ikasleen premiak asetzeko; izan ere, profesional hauei aukera eskainiko
die euren jardueraz gogoeta egiteko.

Europako Erreferentzia Markoak helburuen, edukien eta metodoen deskribapen xehea
eginez oinarri bateratua eskaintzen du, eta horri esker, nazioarteko elkarlana sustatuko
da egitarauen eta kalifikazioen gardentasuna ahalbidetzen baitu hizkuntza modernoen
arloan. Markoak hizkuntza-gaitasunen deskribapena egiteko irizpideak ezarriko ditu eta
horrek gauzak erraztuko ditu ikasketak edo tituluak onartzerako orduan. 

Testuinguru honetan, sei maila zabal bereizten ditu ikasleen ikaskuntza-espazioa bete -
tzeko: A1, A2, B1, B2, C1 eta C2.
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Era berean, nabarmentzekoa da Markoa ez dela aginduzkoa. Izaera taxonomikoa du eta
bertan ageri diren parametroen eta kategorien egiturak aukera eman behar lieke hiz-
kuntzen ikaskuntzan, irakaskuntzan eta eboluzioan diharduten guztiei, termino zeha -
tzetan eta nahi duten sakontasunaz, hizkuntzaren erabileraren bidez beren ustez ikasleek
zer egin dezaketen eta ongi moldatzen jakiteko zer jakin behar luketen pentsatzeko eta
azaltzeko.

Bestalde, aipatu beharra dago haren oinarrizko ikuspegia ekintzan oinarritzen dela, hiz-
kuntza ikasten diharduten pertsonak gizarte-eragiletzat hartzen baititu. Era berean, hiz-
keta-ekintzak testuinguru zabalago baten osagai dira eta testuinguru horrek ere
garrantzia handia izango du hizketaldi horiek ulertzeko. Horren harira, Europako Erre-
ferentzia Markoak hizkuntzen ikaskuntza eta erabilera guztiak era honetara deskribatzen
ditu:

Hizkuntzaren erabilerak, erabiltzaileak gizabanako eta gizarte-eragile diren aldetik, gaitasun
orokor zein komunikazio-gaitasun batzuk garatzen dituzten pertsonen jarduerak hartzen ditu
bere baitan. Pertsonek, hizkuntz jarduerak gauzatzeko, testuinguru desberdinetan eta baldintza
eta muga desberdinen mende erabiltzen dituzte eskuragarri dituzten gaitasunak. Jarduera ho-
riek gauzatzeko prozesu batzuk abiarazi behar dituzte, arlo espezifikoetan gai jakin batzuei
buruzko testuak ekoizteko eta jasotzeko, eta egin beharreko atazak gauzatzeko egokien irizten
dieten estrategiak erabili behar dituzte. Jarduera horien gainean duten kontrolaren bidez,
parte-hartzaileek beren gaitasunak sendotu edo aldatuko dituzte.

(Iturria: Europako Kontseilua, 2005, 29.or.)

Erreferentziazko Markoak egindako proposamenei eta ezarritako joko-arauei erantzun
nahian, hainbat aldaketa eman ziren hizkuntzen ikas-irakasprozesuak eta horien egiaz-
tatzegintza arautzen zituzten agindu-dekretuetan, lan-markoak dioena bakoitzaren erre-
alitatera egokitu nahian. Horrela argitara eman ziren:

• Real Decreto 1629/2006, de 29 de diciembre, por el que se fijan los aspectos bási-
cos del currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladeas por
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

• Decreto 31/2007, de 14 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen
los currículos de Nivel Básico y del Nivel Intermedio de las Escuelas Oficiales de
Idiomas de la Comunidad de Madrid.

• Decreto 191/2007, de 20 de septiembre, por el que se establece la ordenación de
las enseñanzas de idiomas de régimen especial y de los currículos de los niveles
básico e intermedio. Galicia.

• Decreto 98/2008, de 17 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece
el currículo de nivel avanzado de las enseñanzas en las Escuelas Oficiales de Idio-
mas de la Comunidad de Madrid (euskara barne duela)

2. taula. Europako Erreferentzia Marko Bateratuaren erreferentzia-mailak. (Iturria: Europako Kontseilua, 2005, 43.or.)
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• Decreto 4/2009, de 13 de gener, pel qual s’estableix l’ordenació i el currículum dels
ensenyaments d’idiomes de règim especial

• 46/2009 Dekretua, otsailaren 24koa. Honen bidez, araubide bereziko hizkuntza-
ikasketen mailetako (oinarrizkoa, tartekoa, aurreratua eta gaitasun maila) curri-
culuma ezartzen da eta ikasketa horiek Euskal Autonomi Erkidegoan jartzen dira.

• 42/2011 Foru Dekretua, maiatzaren 16koa, Nafarroako Foru Komunitatean helduei
euskara irakasteko curriculuma ezartzen duena.

• Agindua, 2015eko uztailaren 22koa, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako
sailburuarena, Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculuma (HEOC) ezar -
tzen duena eta Europako Erreferentzia Marko Bateratuarekin bat eginez, ikas-ira-
kasprozesua sei mailatan banatzen duena.

4. HELDUEN EUSKALDUNTZEAREN OINARRIZKO CURRICULUMA (HEOC)

Hizkuntza Politika eta Kulturako Sailburuak 2015eko uztailaren 22an onartu zuen HEOCa
eta, zer esanik ez, HABEren ildo nagusien artean dago. Jakina da curriculuma dela ira-
kaskuntza-sistema oro gidatzen duen hari nagusia, eta horixe da hain zuzen HEOCaren
egitekoa, helduen euskararen irakaskuntzan dabilenarentzat oinarrizko erreferentzia
izatea. Honako hau dugu HEOCaren helburua: “euskararen ikaskuntza, irakaskuntza eta
ebaluaziorako gidalerro nagusiak eskaintzea helduen euskalduntzegintzan ari diren eus-
kaltegiei, euskararen autoikaskuntzarako zentroei zein HABEri eta HABErekin lankide -
tzan arituko diren erakundeei” (Gonzalez de Txabarri et al., 2015, 19. or.).

2010eko azaroaren 9an 297/2010 Dekretua eman zen argitara, euskararen jakite-maila
egiaztatzen duten tituluak eta ziurtagiriak baliokidetu, eta Hizkuntzen Europako Erre-
ferentzi Marko Bateratuko mailekin parekatzeko dena. Dekretu horren xedea “euskararen
jakite-maila egiaztatzen duten titulu eta ziurtagirien arteko baliokidetzak finkatzea, eta
Hizkuntzen Europako Marko Bateratuko mailekin parekatzea” izan zen (297/2010 De-
kretua, 1. artikulua). Oinarrian Europako Kontseiluak onartutako Hizkuntzen Erreferen -
tzia Marko Bateratuak jasotzen dituen sei mailak (A1, A2, B1, B2, C1 eta C2) daude eta
HEOCak maila horiek definitzen ditu, baina euskararen eremura etorrita; ikasi eta ira-
kasteko eduki eta helburuei dagokienean, euskararen ezaugarri eta egoera soziolinguis-
tikoetara egokitzen ditu.

Halaber, ekintza komunikatiboak azaltzen ditu, maila bakoitzari dagozkion ezaugarriak
xehetasunez azalduz: testuinguruak, komunikazio-baldintzak, gaiak, arloak, testuak, ata-
zak, ebaluazio-eskalak eta irizpideak, e.a. Hizkuntza-eskakizun jakin batek suposatzen
duen gaitasun komunikatiboa balioesteko trebetasun bakoitzari dagozkion adierazleak
eta ebaluazio-irizpideak eskaintzen ditu, eta balioespen-eskalako tarteko deskripzioa
bete beharko da maila gainditzeko. Alegia, jakite-maila bat egiaztatzeko oinarrizko adie-
razleak, ebaluazio-irizpideak eta deskribatzaileak zeintzuk diren adierazten du.

Dokumentuan bertan azaleratzen den bezala, curriculumak izaera integratzailea du, eta,
beraz, ekintza komunikatibo horiek elkarri loturik lantzeko aukera luzatu nahi dio ira-
kurleari (Gonzalez de Txabarri et al., 2015, 19. or.). Hain zuzen ere, Europako Erreferen -
tzia Marko Bateratuan bezala, gaitasun komunikatibora eta ekintzara bideratutako
ikuspegia eta ikaslearen autonomia baitira curriculum honen oinarri nagusiak (Gonzalez
de Txabarri et al., 2015, 19. or.).
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4.1. Helduen euskalduntzearen mailen deskribapena
Europako Erreferentzia Marko Bateratuaren ildoa jarraituz, Helduen Euskalduntzearen
Oinarrizko Curriculuma (HEOC) hiru lerrun nagusitan dago banatua:

• Oinarrizko erabiltzailearena (A)
• Erabiltzaile aurreratuarena (B)
• Erabiltzaile adituarena (C)

Eta lerrunok bina mailatan banatuak:
A ‡ Hasierakoa (A1) eta Oinarrizkoa (A2)
B ‡ Independentea (B1) eta Aurreratua (B2)
C ‡ Gaitua (C1) eta Aditua (C2)

1. irudia. Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculumaren mailak.

(Iturria: Gonzalez de Txabarri et al., 2015, 24.or.)

Oinarrizko lerruna (A1, A2): Oinarrizko erabiltzailea
Lerrun honen helburua da “ikasleak eguneroko gaiei buruzko euskarazko testu laburrak
ulertzea, eta ahoz zein idatziz euskara elkarreraginean erabiltzea, labur eta sinple, baina
egoki eta eraginkor” (Gonzalez de Txabarri et al., 2015, 19. or.).

Alde batetik, hasierako erabiltzailea (A1) gai izango da testuinguru ezagunetan eta egu-
neroko harremanetan esapide eta hitz sinpleak ulertzeko eta baliatzeko. Eta horrekin
batera, berehalako premiekin lotura duten galderei erantzuteko. Bestetik, oinarrizko era-
biltzailearen (A2) kasuan, gai izango da ezagutzen dituen egoeretan (lagunekin, familia-
rekin, lankideekin…) aurrez aurreko elkarreraginean gauzen eta pertsonen
deskribapenak egin eta ulertzeko, eta azalpen sinpleak eman eta ulertzeko, betiere ikas-
learen esperientzia-esparruarekin lotura duena informazio-truke erraza eskatzen baldin
bazaio (Gonzalez de Txabarri et al., 2015, 19. or.).

Lerrun aurreratua (B1, B2): Erabiltzaile aurreratua
Lerrun honen helburua da “ikasleak ohiko testuinguru, gai eta egoera ezagunetan ins-
trukzioak, kontaketa laburrak eta azalpen-testuak ulertzea, eta ahoz zein idatziz, euskara
zehaztasunez eta eraginkortasunez erabiltzea”. Horrekin batera, bigarren xedea izango
da “ikasleak elkarreraginean, bere lan-esparruko gaiei buruz, alderdi esanguratsuak eta
xehetasunak bereiziz, deskribapenak egitea eta azalpenak eta iritziak eraginkortasunez
ematea” (Gonzalez de Txabarri et al., 2015, 19. or.).

Horiek horrela, erabiltzaile independentea (B1) egunerokotasuneko testuinguru eta
egoera ezagunetan elkarrizketak izateko gai izango da, bere maila bereko solaskidee-
kin. Betiere, gaia ezaguna eta orokorra baldin bada eta elkarrizketaren xede nagusia
informazioa trukatzea besterik ez bada. Horrekin batera, gai izango da instrukzioak
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emateko (senideei, ikaskideei, lagunei edo lankideei), deskribapen laburrak (pertso-
nen eta objektuenak) eta kontaketa laburrak egiteko; baita, bere iritzia eta asmoak la-
burki adierazteko.

Bestalde, erabiltzaile aurreratua (B2) gai izango da gai orokor nahiz abstraktuei buruz
hitz egiteko; eta horrekin batera, lehen mailako eta bigarren mailako ideiak bereizteko
gaitasuna izango du. Lerrun honetan, ikaslea jatorrizko hiztunekin jariotasunez komu-
nikatzeko gai izango da. Adierazpen argiak emateko gaitasuna izango du ohiko gai eta
egoera ezagunetan, eta era berean, bere lan-esparruko hainbat gairi buruzko azalpen eta
deskribapenak eman ahal izango ditu alderdirik garrantzitsuenak eta xehetasunak be-
reiziz (Gonzalez de Txabarri et al., 2015, 19. or.).

Adituaren lerruna (C1, C2): Erabiltzaile aditua
Azkeneko lerrunari dagokionez, helburua da “eremu profesional, publiko zein pertsona-
lean ikasleak era guztietako informazioa euskaraz trukatzeko gai izatea era landu eta
jantzian, ahoz zein idatziz, gaia, solaskidearen jarrera edota euren arteko harreman-
maila zeinahi delarik, hizkuntza-adierazleak estrategikoki erabiliz eta hizkeraren maila
denotatiboa eta konnotatiboa bereiziz” (Gonzalez de Txabarri et al., 2015, 19. or.).

Erabiltzaile gaitua (C1) edozein testu ulertzeko gai izango da, baita herri-hizkeran sor-
tutakoak ere. Horrekin batera, ideiak, iritziak eta azalpenak jariotasunez eta eraginkor-
tasunez adierazteko gaitasuna izango du. Testu idatziei dagokienez, ondo osatutako eta
egituratutako testu garbiak idazteko gai izango da eta bere ikuspuntua luze eta zabal
adierazteko abilezia izango du (Gonzalez de Txabarri et al., 2015, 19. or.).

Azkenik, erabiltzaile adituak (C2) bere espezialitateko nahiz gai orokorretako testuak
ulertu eta ekoiztuko ditu, arrakastaz eta egoerei egokituaz. Oro har, gauzak jariotasunez
eta zehaztasunez adieraziko ditu eta egoera konplexuetan, esanahiaren ñabardura txi-
kiak bereizteko gai izango da (Gonzalez de Txabarri et al., 2015, 19. or.).

5. FUNTZIO PUBLIKOKO SAILBURUORDEAREN 2018KO EBAZPENA

Bukatzeko, aipatzekoa da Funtzio Publikoko sailburuordearen 2018ko urtarrilaren 12an
argitaratu zuen Ebazpena. XIII. tituluan (194. artikuluan) normalizazio linguistikoaz di-
harduenean (prestakuntza, profilak, egiaztatzegintza…), aukera aproposa eskaintzen
duela administrazio publikoko langileek bete beharreko hizkuntza-eskakizunak HABEk
bere curriculumean ezarritako lan-markoaren argitara birformulatzeko: “Herri Ardula-
ritzaren Euskal Erakundeak eta Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakun-
deak (HABE, helduen euskalduntzean eskumena duen erakundea) dagokion
lankidetza-hitzarmen sinatu ahal izango dute euskal administrazio publikoen zerbitzura
lanean diharduten langileen euskalduntzea dela-eta, euskararen euskalduntze-proze-
suaren curriculum-edukiari jarraituz.”

Izan ere, helduen euskalduntzea ikaslearen komunikazio-gaitasuna garatzera bideratua
da, eta Europako Erreferentzia Marko Bateratuaren (EEMB) oinarri psikopedagogikoen
baitan, ekintza komunikatiboa oinarri harturik, ikuspegi soziokonstruktibista eta ekin -
tzara bideratutakoa hobesten da.

Horrenbestez, esan bezala, aipatutako ebazpenak aukera aproposa eskaintzen du ekin -
tzak testuinguru komunikatibo jakinetan burutzen direlako, gai jakinen inguruan, testu-
genero jakinen bidez eta aldez aurretik zehaztutako ataza eta funtzioak bideratuz. Alegia,
lotu egiten ditu atazak, testuinguruak, gaiak, elkarreraginean dauden subjektuak eta ko-
munikatzeko erabiltzen dituzten testu-generoak.
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HIZKUNTZA-ESKAKIZUNEN EGIAZTATZEGINTZA

Euskararen ezagutza egiaztatzen duten titulu eta ziurtagirien arteko baliokidetzak fin-
katu eta Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratura egokitzeko, erregulazio-
prozesu bat ezarri zuen 64/2008 Dekretuak, besteak beste, “euskararen ezagutza
egiaztatzeko bide ezberdinak egonda, beharrezkotzat jotzen zelako irizpide bertsuei ja-
rraitzea prestakuntzan eta hizkuntza-ezagutzen ebaluazioan, arlo ezberdinetako titulu
eta ziurtagirien arteko baliokidetzak gauzatzeko”. 

Titulu desberdinek egiaztatzen zituzten hizkuntza gaitasunak aztertu ziren, egokiak ziren
edo ez balioztatzeko. Horiek horrela, ikusi zen egokitzapenak beharrezkoak zirela, eta
ondorioz, euskararen ezagutza egiaztatzeko sistemetan zenbait aldaketa egiten hasi
ziren, baliokideak izango ziren titulu eta ziurtagiriek maila bera egiazta zitzaten.

Era berean, aipatzekoa da Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak 1998ko uztailaren
28an egindako Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko Hizkuntza Normalizazio
eta Euskalduntzeko Eskumenak Antolatu eta Banatzeari buruzko Txostenak nabarmendu
zuela HABEren curriculumeko mailak eta hizkuntza-eskakizunak baliokidetzeko beharra
(64/2008 Dekretua).

Hizkuntza ezagutzak egiaztatzeko sistemen arteko baliokidetzak egiteko, ezinbestekoa
zen irizpide homogeneoak finkatzea ezagutza mailei eta ebaluazioari zegokionez. Beraz,
testuinguru horretan, 64/2008 Dekretuaren helburua “euskararen ezagutza egiaztatzen
duten titulu eta ziurtagirien arteko baliokidetzak finkatzea, eta Hizkuntzen Europako
Erreferentzia Marko Bateratura egokitzea” izan zen.

Hala ere, dekretu honetatik kanpo geratu ziren zenbait ziurtagiri edo titulu (beranduago
argitaratutako dekretuen bitartez, baliokidetza sistema horretan sartu zirenak); besteak
beste, Irakaspostuen 1. eta 2. hizkuntza-eskakizunak, HLEA (Hezkuntzako Langileen Eus-
kara Agiria) eta Hizkuntza Eskola Ofizialetako ziurtagiriak. Horiek horrela, 64/2008 De-
kretuak hirugarren artikuluan adierazten duena laburbilduz, honakoak dira dekretu
horren bitartez baliokidetzen diren titulu edo ziurtagiriak:

Gerora, hizkuntza-sektoretik ematen ziren titulu eta ziurtagiri jakin batzuen erreferen -
tzia egin ahal izateko otsailaren 24ko 48/2009 Dekretua argitaratu zen, aurrekoa aldatu
eta osatuko zuena. Arestian aipatu bezala, 64/2008 Dekretutik kanpo geratu ziren titu-
luak erantsi ziren bigarren honetan, 2008ko dekretuaren hirugarren artikuluan zenbait
aldaketa eginez eta ondorengo egiaztagiriak baliokidetza horietan sartuz:
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B1

B2

B3

B4

Hezkuntza Saila 

EGA

Ertzaintza

1 H.E.

2 H.E.

Osakidetza

1. H.E.

2. H.E.

3. H.E.

4. H.E.

Kultura Saila

1. maila

2. maila

3. maila

4. maila

3. taula. Euskararen titulu eta egiaztagirien baliokidetzak (64/2008 Dekretua). (Iturria: berezko ekoizpena)



• Alde batetik, B1 mailarekin parekatuko dira:
– Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroako Foru Erkidegoko Hizkuntza Eskola

Ofizialetako euskal ikasketen 3. maila gainditua izatea (Antzinako Ikasketa Plana,
1992ko urtarrilaren 24ko 47/1992 Errege Dekretuaren araberakoa).

– Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroako Foru Erkidegoko Hizkuntza Eskola
Ofizialek emandako Tarteko Maila.

• Bestetik, B2 mailarekin parekatuko dira:
– Irakaspostuen 1. hizkuntza-eskakizuna.
– Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroako Foru Erkidegoko Hizkuntza Eskola

Ofizialetako euskal ikasketen 4. maila gainditua izatea.
– Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroako Foru Erkidegoko Hizkuntza Eskola

Ofizialek emandako Maila Aurreratua.

• Eta azkenik, C1 mailarekin parekatuko dira:
– Irakaspostuen 2. hizkuntza-eskakizuna.
– Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroako Foru Erkidegoko Hizkuntza Eskola

Ofizialetako, eta Madrilgo Hizkuntza Ofizial Nagusiko 5. maila edo euskal gaitasun
maila.

– Euskal Autonomia Erkidegoko Hizkuntza Eskola Ofizialek emandako menderatze
operatibo eraginkorreko Gaitasun Maila (C1).

Azken hau azaroaren 9ko 297/2010 Dekretuak eguneratu zuen, euskararen jakite-maila
egiaztatzen duten tituluak eta ziurtagiriak baliokidetu, eta Hizkuntzak Europako Errefe-
rentzia Marko Bateratuko mailekin parekatzeko argitara eman zena.

Horrela, Dekretuaren I. eranskinak biltzen ditu, modu orokorrean, Europako Kontseiluak
2001. urtean onartutako Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuaren eskala
orokorra, autoebaluazio eskalak eta ahozko hizkuntzaren alderdi kualitatiboak, betiere,
euskararen jakite-maila egiaztatzeko titulu eta ziurtagiriak lortzeko probei begira. Eta
azken xedapenetako bigarrenak ezartzen du Euskal Autonomia Erkidegoko herri-admi-
nistrazioetan euskararen erabilera normalizatzeko prozesua arautzen duen apirilaren
15eko 86/1997 Dekretua aldatzen dela, eta 1997ko eranskina hartzen duela 297/2010
Dekretuaren II. eranskinaren eduki.

Horrekin batera, seigarren artikuluaren arabera, tituluak eta ziurtagiriak eskuratzeko
probak egokituko dira, eta horretarako, aintzat hartuko dira I. eranskinean zehaztutako
trebetasun linguistikoak. Era berean, argi uzten du euskararen jakite-maila egiaztatzeko
titulu berririk sortuko balitz Europako Erreferentzia Marko Bateratuaren oinarriak ja-
rraituz izango dela.

Baliokidetza-sistemaren azkeneko eguneratzeari dagokionez, uztailaren 4ko 187/2017
Dekretuan gauzatu zen, besteak beste, HABEren Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko
Curriculum berriaren araberako euskara-agiriak baliokidetuz (ikus 2. eranskina).

1. EGAREN KASUA

Euskararen hizkuntza-eskakizunen egiaztatzegintzari buruz argitara eman den dekre-
turik berriena 166/2019 Dekretua da, 2019. urteko urriaren 22koa, Hezkuntza Sailaren
egitura organiko eta funtzionala ezartzen duen Dekretua eta HABEren arau organikoak
onartzen dituen Dekretua aldatzen dituena.
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Hain zuzen ere, dekretu honen bigarren artikuluaren laugarren atalean, 34/1996 Dekre-
tuko zortzigarren artikuluan ezartzen dena aldatuz, adierazten da kanpo geratzen direla
“hezkuntza-sistemako langileentzat edo administrazio publikoetako langileentzat baka-
rrik dauden deialdiak” (166/2019 Dekretua, 2. artikulua).

Xedapen iragankorretan adierazten denaren arabera, EGA agiria zedarritzen duen ko-
munikagaitasun-maila HEOCean zedarritutako C1 mailan txertatuko da. Horiek horrela,
“Hezkuntza Sailak HABEren esku utziko du Euskararen Gaitasun Agiriaren (EGA) pro-
gramari buruzko dokumentu-funtsa” eta aipatutako EGAren baliokidetasun horiek HE-
OCeko C1 mailari lotuko zaizkio ondorio guztietarako (166/2019 Dekretua).

Zehazki, Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundea sortu eta araupetzen
dituen azaroaren 25eko 29/1983 Legean adierazten den bezala, Helduen Alfabetatze eta
Berreuskalduntzeko Erakundea (HABE) sortu zen horrelako zerbitzu bat indarrean jar -
tzeak benetako herri elebiduna finkatzeko egitasmo garrantzitsua zelakoan.

Legearen bigarren artikuluan, HABEk bete beharko dituen egitekoak zerrendatzen dira,
eta horien artean aipatzen dira, batetik, erakundeak adinekoei euskara irakastea eta
Euskal Autonomia Erkidegoan euskalduntzea eta alfabetatzea bultzatu eta sustatzea;
eta bestetik, euskaltegietako alfabetatze eta euskalduntze ikastaroak gainditzen dituz-
ten ikasleei gaitasun-egiaztagiriak emateko proposamena egitea Hezkuntza eta Kultura
Sailari.

DESOREKA HIZKUNTZA-ESKAKIZUNEN SISTEMAN

Euskal Autonomia Erkidegoan Administrazioko hizkuntza-eskakizunen esleipena lan-
postu-tipo bakoitzaren funtzio eta eginkizunen arabera egiten den arren, erakunde ba-
tetik bestera aldaketa nabariak izaten dira, administrazio batetik bestera funtzio horiek
desberdinak izan daitezke eta. Beraz, ohikoa da lanpostu berak erakunde batean hiz-
kuntza-eskakizun bat izatea eta beste bat bestean (Eusko Jaurlaritza, 2018, 19. or.). Ho-
rrenbestez, esan daiteke Administrazioko hizkuntza-eskakizunen sisteman desoreka
sumatzen dela gaur egun.

Horren harira, 2016ko martxoan “Euskarazko azterketen gaineko txostena (euskara ziur-
tagirien sistema hobetzeko irizpideak)” aurkeztu zuen Euskara Egiaztagirien Baliokide -
tzen Jarraipen Batzordeak Legebiltzarrean. Bertan, euskara egiaztatzeko sistemak
aztertzen dituen lantalde teknikoaren eta kanpoko adituen iritziak eta iradokizunak kon-
tuan hartuz, hamahiru ondorio bildu zituzten (Euskara Egiaztagirien Baliokidetzen Ja-
rraipen Batzordea, 2016, 2-6. or.):

1. “Azterketen diseinua eta aztertzaileen fidagarritasuna”
2. “Hobekuntzaren eta berrikuntzaren bidetik”
3. “Administrazioko langileen hizkuntza eskakizunak”
4. “Trebetasunkako egiaztapena”
5. “Konpentsazio-sistema”
6. “Proben egokitzapena”
7. “Ebaluazio jarraitua”
8. “Komunikagarritasuna, zuzentasunaren gainetik”
9. “Ebaluazioa era positiboan”

10. “Maila bakoitzaren funtzioei erreparatuz”
11. “Hitz kopurua idazlanetan”
12. “Lantalde tekniko iraunkorra”
13. “Epeak”
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Aipatutako ondorio horien artean, hirugarrena eta laugarrena dira nabarmentzekoak.
Alde batetik, hirugarren ondorioak aipatzen du “hizkuntza-eskakizunen esleipenak lotuta
egon behar duela ezinbestean lanpostuaren funtzio komunikatiboarekin” (Euskara Egiaz-
tagirien Baliokidetzen Jarraipen Batzordea, 2016, 2. or.); eta bestetik, laugarrenak tre-
betasunen arteko simetria zalantzan jartzen du:

Gaur egun, hizkuntza eskakizun bat bete nahi duenak hizkuntza eskakizun horri dagozkion
trebetasun guztiak egiaztatu behar ditu (irakurmena, idazmena, entzumena eta mintzamena);
nolanahi ere, trebetasun komunikatibo horiek askotan ez daude denak maila berean; are ge-
hiago: batzuetan gerta liteke trebetasun bat edo beste beharrezkoak ez izatea lanpostu jakin
batean jarduteko. Jar dezagun adibide bat. Eskola bateko jatetxean umeak zaintzen dituen be-
girale batek B2a behar ote du, bere osoan, lana behar bezala egin ahal izateko? Ulermenean
eta mintzamenean, seguru asko, bai, umeekin hizketan aritu behar delako; baina, justifikatuta
ote dago maila hori bera eskatzea idazmenean edo irakurmenean ere?

(Euskara Egiaztagirien Baliokidetzen Jarraipen Batzordea, 2016, 3. or.)

Horrekin batera, Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak “Hizkuntza-eskakizunak es-
leitzeko proposamena (HAKOBAk onetsia)” argitaratu zuen 2017an, administrazioko lan-
postu mota bakoitzari hizkuntza-eskakizun bat proposatuz. Baina, aipatu bezala,
erakunde batetik bestera lanpostuen eginkizunak alda daitezkeenez, zenbait kasutan
proposamen bikoitza egin zen eta bi hizkuntza-eskakizun jarri zituzten aukeran (Eusko
Jaurlaritza, 2018, 19. or.).

Horrela, aurreikusten diren desorekak ikusita, ematen du garrantzitsua litzatekeela Ad-
ministrazio Publikoko lanpostuen funtzioak eta eginkizunak xehetasun handiz aztertzea,
ondoren, lanpostuaren behar komunikatiboen arabera hizkuntza trebetasun bakoitzeko
maila bat ezarri ahal izateko.

IKERKETAREN HELBURUA

Testuinguru horretan, administrazio publikoko langileen hizkuntza-eskakizunen egiaz-
tapenerako erreferentziazko dokumentu bat osatzea da ikerketa-lan honen helburu na-
gusia. Zehazki, aztertu nahi da zer neurritan datozen bat ezarritako hizkuntza-eska-
kizunak lanpostuetan bideratzen diren funtzio eta eginkizunekin. Lanpostu bakoitzaren
ezaugarriak, komunikazio-premiak eta eremu profesionalen berezitasun komunikatiboak
oinarri harturik, trebetasun linguistiko bakoitzean (entzumenean, mintzamenean, ira-
kurmenean eta idazmenean) zein hizkuntza maila eska daitekeen ikusi nahi da.

Beraz, aurreko lerroetan azaldutakoa kontuan hartuta, ikerketa hau lagungarria izan dai-
teke, alde batetik, herri-administrazioko erakunde jakin bateko, zenbait lanposturen fun -
tzio eta atazak aztertzeko: Uliazpi (www.uliazpi.net). Bestetik, funtzio eta ataza horiek
burutzeko beharrezkoak diren ekintza komunikatiboen sailkapena egiteko; eta azkenik,
etorkizunari begira, administrazio publikoko langileen hizkuntza-eskakizunen egiazta-
penerako proposamena egiteko. Hain zuzen ere, lan honetan, zaintzaile eta unitate-ar-
duradunen lanpostuak izango dira aztergai, zaintzaileari B2 maila ezarri diotelarik eta
unitate-arduradunari C1 maila.

Horretarako, Uliazpi erakunde publikoa aukeratu da ikerketa lan hau aurrera eramateko
organismo adierazgarria eta kudeagarria delakoan. Gipuzkoako Foru Aldundiko orga-
nismo autonomoa da, Adimen eta Garapen arloko Ezgaitasuna (AGE) eta hainbat la-
guntza-premia dituzten pertsonak artatzen dituena. Gipuzkoan zenbait zentro ditu
Donostian, Bergaran, Eibarren, Zizurkilen eta Hondarribian, baina lan hau egiteko Do-
nostiako Zentroa aukeratu da. Adimen urritasuna duten pertsonen eta beren familien
bizi kalitatea garatzen laguntzen duten zerbitzuak eta laguntzak eskaintzea da erakunde
publiko honen ardura.
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Uliazpi erakundea aztertzea erabaki zen, lehenik eta behin, Administrazioari lotutako
erakundea delako. Gainera, bere baitan aurki daitezkeen langileen profilen artean sei hiz-
kuntza-eskakizunak (A1, A2, B1, B2, C1, C2) hartzen dituzten lanpostuak daude, eta, aldi
berean, tamaina aldetik ez da oso erakunde handia; beraz, aberatsa eta kudeagarria dela
esan daiteke. Horrekin batera, lanpostu-tipoak askotarikoak izateaz gain, ondo definituak
daude eta lanpostu tipo bakoitzeko zenbait plaza daude; azken ezaugarri horiek ikerke-
tarako onuragarriak izango zirela uste izan zen.

Horiek horrela, ikerketan ondorengo galderei erantzuten saiatuko gara:
• Zeintzuk dira Uliazpiko langileen atazak eta funtzioak?
• Zeintzuk dira Uliazpiko langileen funtzioen arabera sortzen diren harreman-

sareak?
• Zeintzuk dira Uliazpiko langileek funtzioak aurrera eramateko dituzten behar

komunikatiboak?
• Zeintzuk dira Uliazpiko langileek behar dituzten trebetasun linguistiko sortzaileak

(mintzamena eta idazmena)? Eta hartzaileak (ulermena eta irakurmena)?
• Uliazpiko lanpostu tipoak aztertuta, posible litzateke hizkuntza-eskakizun asime-

trikoak proposatzea?
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II. METODOLOGIAREN AURKEZPENA



PROIEKTUAREN HASIERAKO IBILBIDEA

Ikerketa lan hau egiten hasi ginenetik hogei hilabete pasa dira, eta denbora tarte horre-
tan, lanaren norabidea aldatuz joan da, egoera eta behar desberdinetara egokituz. Proiek-
tuaren hasierako helburuak mantendu izan diren arren, aztergai izan diren erakunde eta
lanpostuak aldatu egin dira. Horiek horrela, goazen laburki ikerketak izan duen ibilbidea
eta bilakaera aztertzera.

Proiektuaren helburu nagusia hasieratik izan da administrazio publikoko langileen hiz-
kuntza-eskakizunen egiaztapenerako erreferentziazko dokumentu bat osatzea, eremu
profesionalen berezitasun komunikatiboak kontuan hartuz, lanpostuetan burutu beha-
rreko ekintza komunikatiboen arabera; eta horretarako, administrazioko erakunde bat
aukeratu behar zen.

Horrela, lehenengo urratsa Eusko Jaurlaritzako egoitza nagusira joan eta Hizkuntza Po-
litikarako Sailburuordetzako hiru teknikarirekin biltzea izan zen: Ander Alonso, Natxo
Mosteiro eta Edorta Pascual. 2018ko maiatzaren 9an izandako bilera horretan, gure
proiektuaren nondik norakoak azaldu genituen eta, hauek kontuan harturik, Hizkuntza
Politikarako Sailburuordetzako teknikariek aztergai izateko erakunde publiko bat hau-
tatzen lagundu ziguten.

Gipuzkoako Foru Aldundia (GFA) erakunde aproposa izan zitekeela pentsatu zuten, eta,
hain erakunde handia izanik, Aldundiko hizkuntza-eskakizunen egoeraren inguruan adi-
tua zen norbaitekin hitz egitea beharrezkoa zen. Beraz, Joxean Amundarainekin, Gipuz-
koako Foru Aldundiko normalizazio programetako atalburuarekin, harremanetan jartzea
gomendatu ziguten, zer lanpostu tipo aztertuko genuen erabakitzeko.

Aipatu bezala, 2018ko maiatzaren 23ko bigarren bilera honen helburu nagusia, ikerketan
aztertuko genituen lanpostuak aukeratzea eta zehaztea zen. GFAko normalizazio progra-
metako atalburuak zenbait lanposturen funtzio eta eginkizunen deskripzioak luzatu ziz-
kigun; suhiltzaile, basozain, bidezain-makinista gidari, zaintzaile, administrari, etab.

Bilera horretan azaleratu ziren aukeren artean, Kabia organismo autonomoa zegoen. Era-
kunde honek adineko pertsonentzako eta mendekotasun egoeran dauden pertsonentzako
egoitzak eta eguneko zentroak kudeatzen ditu Gipuzkoan. Hain zuzen ere, langileen hiz-
kuntza-eskakizunekiko kezka zegoen erakunde horretan, eta, hori zela eta, lanpostuen fun -
tzio eta eginkizunak hizkuntza-eskakizunen ikuspegitik aztertzea interesgarria izan zitekeen.

Testuinguru horretan, 2018ko irailaren 20an, beste bilera bat izan genuen Joxean Amun-
darain (Gipuzkoako Foru Aldundiko Normalizazio Programetako atalburua), Mª Elena
Basagoitia (Gipuzkoako Erakunde Publikoen zuzendaria), Arantza Lekuona (Kabiako zu-
zendaria) eta Jokin Azkuerekin (HABEko zuzendaria), Kabia eta HABEren arteko lan-
hitzarmenari buruz hitz egiteko.

1. KABIA

Azken hori izan zen erakunde honetako arduradunekin izandako lehen bilera, eta bertan
azaldutakoaren arabera, kezka nagusia zaintzaileen eta solairuko arduradunen hiz-
kuntza-eskakizun egokiena zein litzatekeen erabakitzea zen, besteak beste, oso maila ez-
berdinetako komunikazio-ekintzak bideratzen zirelako euskarri komunikatiboak zirela
medio (eskuz, ordenagailuz, tabletez…). Era berean, erizainen lanpostua ere aztertzea
interesgarritzat jo zen, zaintzaileen arteko informazio- eta komunikazio-sareetan erizai-
nak pisu berezia hartzen zuelako.
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Kabia erakundearen bidez Gipuzkoako lurraldean dauden hamasei egoitzak kudeatzea
du helburu Gipuzkoako Foru Aldundiak, eta aldundiko arduradunen proposamenez, bi
egoitza esanguratsu aztertzea erabaki zen: Hernaniko Santa Maria Magdalena egoitza
eta Tolosako Iurreamendi egoitza. Izan ere, biak eremu soziolinguistiko euskaldunetan
egon arren, egoitzen barruko errealitate soziolinguistikoa desberdina zen, Tolosan ko-
munikazio-hizkuntza gaztelania izanik, eta Hernanin, berriz, euskara.

Horiek horrela, 2018ko urriaren 16an bideratu zen lehen bilera Iurreamendin, Oihane
Isasi (Iurreamendi egoitzako zuzendaria) eta Mª Mercedes Lacunzarekin (Iurreamendi
egoitzako gizarte-langilea eta koordinatzailea). Bilera horretan, hainbat informazio bildu
zen: komunikazio-euskarriak, txostenak, erabilera-gaiak, garaiak…

Horrenbestez, bertako lanpostuei zegokien analisia egiten hasi zen, langileen funtzioak
eta atazak aztertzen, eta horien ondorioz sortzen ziren komunikazio-motak eta komu-
nikazio-ekoizpenak aztertzen, ahozkoak zein idatziz bideratutakoak. Hiru hilabete eman
ziren eginkizun horretan eta, bien bitartean, hainbat bilera burutu ziren Kabiako eta Gi-
puzkoako Erakunde Publikoen arduradunekin.

Arazoa Hernaniko Santa Maria Magdalena egoitzako arduradunekin biltzean azaleratu
zen. Izan ere, udalean integraturik izanik, bertako lanpostu guztiek hizkuntza-eskakizuna
esleitua zuten eta horren arabera bideratzen zen langileen kontratazioa.

Horrenbestez, eta bi egoera horietatik ondorio bakar batera iristea ezinezkoa zenez, bi
erabaki hartu ziren Kabiako eta Gipuzkoako Erakunde Publikoen arduradunekin 2018ko
azaroaren 28an izandako bileran: a) KABIAko azterketa bere horretan uztea eta erakunde
berri batekin hastea, Uliazpirekin, hain zuzen; eta b) Kabian lanean ari ziren zain tzaileei
berariazko ahozko proba egitea, betiere ordura arte proiektu honetan jasotako analisia
baliatuz: B2 mailako proba.

2. ULIAZPI

Horiek horrela, Uliazpiko zuzendarirekin, Arantza Aguiriano, eta Gipuzkoako Erakunde
Publikoen zuzendariarekin bildu ginen, 2018ko abenduaren 4an, erakunde honen beha-
rrak zeintzuk ziren ezagutzeko eta, era berean, gure lanaren nondik norakoak zeintzuk
ziren argitzeko. Kabiako lanpostu tipoen analisietarako baliatutako lan-mekanika bera
jarraitzea erabaki zen.

Arestian aipatu bezala, Uliazpiko Donostiako zentroa aztertzea erabaki zen, erakundeko
zuzendariarekin eta Donostiako zentroko zuzendariarekin batera, zentrorik ereduga-
rriena delakoan. Hain zuzen ere, zentro horretan lanpostu tipo desberdinak daude, Uliaz-
piko gainerako zentro guztietan ez daudenak, eta horrekin batera, unitate desberdinak,
beraz, gainerako zentroekin alderatuz gero eredugarritzat har daiteke.
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HIPOTESIA

Proiektuan zehar bildutako corpusak eta lanaren testuinguru eta aurrekariek ondorengo
hipotesira garamatzate: hizkuntza-eskakizunak lanpostuen behar komunikatiboen ara-
bera ezarri behar dira, baina bideratu behar diren funtzio eta osatu behar diren atazen
eraginez sortutako komunikazio-ekintzak eta eratutako komunikazio-sareek, asimetria
bat aurreikusi dezakete komunikazio-trebetasunak mailakatzeko garaian.

Horrela, komunikazio-behar horiei erantzunez, baliteke etorkizunean lanpostuei egoki-
tutako hizkuntza-eskakizun asimetrikoak sortzea eta horiek egiaztatzeko aukera izatea,
edota, hizkuntza-eskakizunak soilik trebetasun konkretuetan eskatzea (ahozkotasunean
eta irakurmenean soilik, adibidez).

DATUEN ETA METODOEN TRIANGULAZIOA

Aldez aurretik aipatutako helburua aurrera eramateko eta zerrendatutako ikerketa-gal-
derei erantzuteko triangulazio metodologikoaz baliatzea izan zen hasierako asmoa.
Triangulazioa arras erabilia da metodo eta subjektu desberdinen bitartez eskuratutako
datuak eta horien interpretazioak alderatu ahal izateko.

Ikertzaile askok metodologia honen aldeko jarrera erakutsi dute. Izan ere, teknika hau
erabiltzeak sinesgarritasun handiagoa ematen dio ikerketa bati, datuak ikuspuntu des-
berdinetatik jasotzeko aukera eskaintzen baitu. Hain zuzen ere, jakina da fenomeno bat
ondo ulertzeko ezinbestekoa dela zenbait ikuspuntutik aztertzea eta Denzin-ek 1970ean
proposatu zuen bezala, zenbat eta triangulazio gehiago orduan eta fidagarriagoak izango
dira emaitzak (Lasagabaster eta Sierra, 2004, 54. or.).

Triangulazioaren printzipio metodologikoak molde edo forma desberdinak har ditzake,
baina kasu honetan, gure ikerketarako, informazioa biltzeko metodo hauek konbinatzea
erabaki genuen: dokumentuen azterketa, elkarrizketak, galdeketak eta behaketa.

Lehenik eta behin, Uliazpiko langileek baliatzen dituzten dokumentu idatzi guztien ana-
lisi sakona egin zen, eta azterketa horretatik lehenengo ondorioak atera. Ateratako emai -
tzak osatzeko, zentroetako langileekin eta zuzendariekin elkarrizketak izatea zen
ondorengo pausoa; eta elkarrizketa libre horiekin batera, galdeketa batzuk sortzea. Bes-
talde, aipatutakoa errealitatean nola jazotzen den ikusteko, zentroetara joan nahi genuen,
langile eta erabiltzaileen eguneroko bizitzan sortzen diren egoera komunikatibo errealak
audio formatuan grabatu eta ondoren aztertzeko; horrela, euren errealitatera ahalik eta
gehien hurbilduz.

Baina, azkenean, ez genuen horretarako aukerarik izan; erakundearen lan-markoak eta
denborak ez zuelako, neurri handi batean, behintzat, horretarako aukerarik eman. Ha-
siera batean helburua metodoen triangulazioa baliatzea izan arren, egoera desberdinek
eta gure esku ez zeuden zenbait zailtasunek baldintzaturik, ezin izan ditugu aipatutako
landa-behaketa egin eta elkarrizketak osatu. Beraz, etorkizunerako edo ondoren etorriko
diren ikerketentzako lana izan daiteke hori.
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CORPUSA

Ikerketan zehar aztergai izan dugun corpusari dagokionez, aurreko lerroetan aipatu be-
zala, alde batetik, zentroetako langileen eskuartean izaten dituzten dokumentu idatziak,
eta bestetik, Uliazpiko langileen funtzio eta eginkizunak. Dokumentu idatzien artean,
mota askotako testu-generoak bildu ditugu; ordenagailu bidez baliatzen duten foroan
agertzen diren oharretatik hasita, euren egunerokoan betetzen dituzten erregistro edo
txostenekin jarraituz.5

Alde batetik, zaintzaileen dokumentu idatziei dagokienez, foroetako oharrak ditugu. Egu-
nero, eguneko txandan edota gauekoan dauden zaintzaileak lanaldian zehar gertatuta-
koaren laburpen txiki bat idatzi behar du erakundeko foroan. Normalean, ohar horietan,
besteak beste, abisu berezien, kontuan hartu beharreko aldaketa medikoen edota era-
biltzaileen dieten berri ematen du langileak. Halaber, ohar horiekin batera, zaintzaileak
bete beharreko erregistroak ditugu. Kasu honetan, erregistroak mota askotakoak izango
dira, zehazki, hamabi desberdin; erabiltzailearen osasunari, jarrerei, irteerei, jarduera
bereziei edota bisitei lotuak.

5 Aztertu diren dokumentuak jatorrizko ikerketa-lanean jasota dauden arren, pribatutasuna dela-eta ez dira
argitalpen honetan eskura egongo.

6 Dokumentu batzuen izenak gaztelaniaz agertuko dira, jatorrizko eranskinetan hizkuntza horretan adierazten
baitira.
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DOKUMENTUA

1.   Foroetako oharrak 

2.   Jarduerak / Actividades

3.   Control esfínteres externos

4.   Registro de externos 

5.   Hoja de registro

6. Hipikan parte-hartzea 2018. Osteguneko taldea 11:30-12:30 / 

Participación Hípica 2018. Grupo Jueves 11:30-12:30 

7.   Irteeretan parte-hartzea / Participación en salidas

8. Eguneko zentruko aktibitateen erregistroa / 

Registro actividades de centro de día

9.  Asteburuetako eta jaiegunetako jardueren erregistroa / 

Registro de actividades de fin de semana y festivos

10.   Bisiten kontrola / Control de visitas 

11.  Aisialdi eta komunitatean parte hartzea / 

Hoja de participación en act. comunitarias y de ocio

12.   Krisi epileptikoak / Crisis epilépticas 

13.   Gau arreta jarraibideak / Pautas de atención nocturna

TESTU-GENEROA

Ohar eta jakinarazpenak

Erregistroak

4. taula. Uliazpiren Donostia Zentroko zaintzaileen dokumentu idatziak6. (Iturria: berezko ekoizpena)



Beste alde batetik, Donostiako zentroko unitate-arduradunei dagokienez, dokumentu
idatzi gehiago baliatuko dituzte. Hain zuzen ere, aurki ditzakegun testu-generoen artean,
per tsonen, gauzen eta tokien deskribapenak, ohar eta jakinarazpenak, intzidentzien des-
kribapenak, txostenak, egitarauak, bilera-aktak edota gonbidapen oharrak egongo dira,
besteak beste; guztira, hogeita bi eranskin desberdin, hamabi testu-generotan bananduak.

Aipatu beharra dago, eranskin batzuetan zenbait dokumentu daudela, beraz, guztira, ho-
geita bi dokumentu idatzi baino gehiago aztertu dira. Taulan antzematen den bezala, egi-
tarauen artean, esaterako, bost dokumentu eredu aztertu dira:

• Organización entresemana Julio- 1ª quincena septiembre 2018 

• Salida a la playa

• Fiesta Zubieta

• Viernes 18 de enero 2019

• Actividades mañana (3 cuid. Uliazpi) 7 marzo 2019 

7 Dokumentu batzuen izenak gaztelaniaz agertuko dira, jatorrizko eranskinetan hizkuntza horretan adierazten
baitira.
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DOKUMENTUA

1.   Plan de vida de todos los usuarios

2.   Programa diario de todos los usuarios

3.   Informes psicopedagógicos de usuarios

4.   Plan de vida profesional de todos los usuarios

5.   Foros de los diferentes grupos de los que es responsable

6.   Foro del equipo técnico del centro

7.   Cuaderno médico del centro

8.   Cuaderno de mantenimiento del centro

9.  Registros de errores en la administración de la medicación

10.   Partes de incidentes de usuarios

11.   Partes de investigación de accidentes de personal

12.   Inventarios de habilidades sociales, comunicación, refuerzos 
y preferencias

13.   Encuestas varias (de formación, de satisfacción...)

14.   Escalas (San Martín, DSD-s, ABS...)

TESTU-GENEROA

Pertsonen, tokien eta gauzen

deskribapenak

Ohar eta jakinarazpenak 

Pasadizoak, kontaketak,

istripuaren / intzidentziaren

deskribapena

5. taula. Uliazpiren Donostia Zentroko unitate-arduradunen dokumentu idatziak.7

(Iturria: berezko ekoizpena)



Horiek horrela, azkenik, zaintzaileen hamahiru dokumentu idatzien analisiei, unitate-ar-
duradunen hogeita hamarrak gehituz, guztira, berrogeita hiru analisi egin dira ikerketa-
lan honetan.

Azkenik, ezin ahaztu daiteke dokumentu idatziekin batera langileen funtzio eta eginki-
zunen analisiak ere egin direla. Zehazki, Uliazpiko zaintzaileen hamabost funtzio eta egin-
kizun aztertu dira eta unitate-arduradunen hogeita zazpi. Horrenbestez, guztira,
berrogeita bi betebeharren analisia egin da, HEOCean ageri diren deskriptoreak oinarri
harturik.
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DOKUMENTUA

15.   Organización de actividades (centro de día, fin de semana, 
salidas especiales…)

•   Organización entresemana Julio- 1ª quincena septiembre 2018 
•   Salida a la playa
•  Fiesta Zubieta
•   Viernes 18 de enero 2019
•   Actividades mañana (3 cuid. Uliazpi) 7 marzo 2019 

16.   Notas varias, avisos... para tablones, foros 
•  Fiesta del centro / Zentroko festa
•   ¿Te animas?

17.   Actas de diferentes reuniones en las que participa y lidera (reuniones de
grupos, reuniones con personal de fines de semana, reuniones con per-
sonal de noches, reuniones de proceso...)

•   Acta/�Batzar-agiria�(2019/06/12)
•   Acta/�Batzar-agiria�(2019/04/29)

18.   Presentaciones para formaciones, reuniones... 

19.   Evaluación del desempeño (acciones de mejora...)

20.   Reclamaciones, sugerencias de personal, familias...
•   Iradokizun�eta�erreklamazio�tratamendua

•   ULIDEIA�proiektua

21.   Correos electrónicos con diferentes instituciones, personas...

22.   Instancias, solicitudes
•   Pertsonalarentzako�baimen�/�lizentzia-eskabidea

•   Kontsumo-maileguen�eskaera

TESTU-GENEROA

Egitaraua

Gonbidapen-oharrak, 

proposamenak

Bilera-akta

Lan-esparruan gai baten 

azalpena

Jendaurreko aurkezpena

Txostena

Balioespen eta kexuak: 

zerbitzu bati buruzko 

iritzia emateko… 

Mezu elektronikoa

Baimen-eskaria



ANALISI-IRIZPIDEAK

Analisiari dagokionez, Uliazpiko Donostia Zentroa aztertzea erabaki genuen, beheko lan-
postuetatik hasita gorakoetara. Horrenbestez, zaintzailearekin hasi eta unitate-ardura-
dunarekin jarraituko dugu.

Langileen funtzioen analisia egiteko erabilitako irizpideetan sakondu aurretik, analisi
desberdinak egin ditugula argitzea ondo legoke. Alde batetik, arestian aipatutako doku-
mentu idatziak aztertzean, langileek dokumentu horiek ulertzeko edota idazteko behar
dituzten gaitasun komunikatiboan jarri dugu fokua. Hau da, euren egunerokoan doku-
mentu horiei, aurre egin ahal izateko zer trebetasun komunikatibo behar duten aztertu
dugu honako egitura jarraituz:

A.   HEOC
B.   Gaia
C.  Ainguraketa
D.   Laburpena

Lehenengo atalean, HEOCean ageri diren adierazpen testualetan oinarrituz, dokumentu
idatzien analisi zehatza egin dugu; sekuentziak, testuaren konexioa, lokailuak, denbora-
antolatzaileak, puntuazioa, aditzak, eta abarri erreparatuz. Ondoren, HEOCean aurkezten
diren gaiak oinarri harturik, langileak dokumentu horiek idazteko edo ulertzeko menpe-
ratu behar dituen gaiak identifikatu eta zehaztu dira. Hori eginda, ainguraketaren atalean,
testuan ageri den modalizazioan jarri dugu arreta. Eta horren ildotik, enuntziatario eta
enuntziatzailearen arteko harremana nolakoa den, eta euren arteko distantzia nola aza-
leratzen den ikusi da. Azkenik, aurreko ataletako laburpena egin dugu, dokumentu horiei
aurre egiteko langileak behar duen trebetasun maila ezarriz eta erabaki hori justifikatuz.

Horiek horrela, ondorengo lerroetan Uliazpiko zaintzaileen eta unitate-arduradunen
funtzio eta eginkizunen analisiak egiteko erabili dugun prozedura azalduko dugu.

Hasteko, langileen funtzioak erabilera-esparru desberdinetan sailkatu ditugu; betebehar
eta ekintza komunikatibo bakoitza egoera edo testuinguru jakin batean gertatzen delako,
eta, hori dela eta, garrantzitsua da funtzio bakoitzaren erabilera-esparrua ondo zehaztea.

Horrekin batera, Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculumean oinarrituz, Uliaz-
piko zaintzaileen eta unitate-arduradunen funtzioen analisi zehatza egin dugu curricu-
lumean bertan zehazten diren deskriptoreak kontuan hartuta: testuinguruaren
ezaugarriak, gaiak, funtzio komunikatiboak eta testu-generoak.

1. TESTUINGURUAREN EZAUGARRIAK

Ekintza komunikatibo guztiek dituzte testuinguruaren ezaugarriak, eta bere antolaketan
eragitearekin batera, testuari dinamikotasuna emango diote. HEOCean ezaugarri horiek
bi multzotan banatzen dira: batetik, mundu fisikoaren ezaugarriak eta, bestetik, mundu
soziala zein subjektiboarenak.

Lehenengoari dagokionez, ezin ahaztu daiteke testu oro dela “hizkuntza adierazpen baten
emaitza, espazio-denboretan ardaztutako ekoizle edo eragile batek gauzatzen duena” eta
aipatutako testuinguru fisikoa lau parametroren arabera zehazten da:

1. Testua ekoizten den lekua
2. Testua ekoizten den unea
3. Testuaren igorlea
4. Testuaren hartzailea
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Bigarrenari dagokionez, mundu sozial eta subjektiboan, testua esparru sozial jakin ba-
tean gauzatuko da. Eta aurrekoan bezala, testuinguru sozio-subjektibo hori lau parame-
trotan definituko da (Gonzalez de Txabarri et al., 2015, 36. or.):

1. Erabilera-esparrua
2. Enuntziatzailearen kokapen soziala
3. Enuntziatarioaren kokapen soziala
4. Helburua

Horrenbestez, gure analisian, lehenengo, enuntziatzailea eta enuntziatarioa aztertu di-
tugu funtzio bakoitzean betetzen dituzten rolak eta solaskideen arteko harremana nola-
koa den adieraziz: gertutasunezkoa, formala, urruntasunezkoa, e.a.

2. GAIAK

Ondoren, langileak funtzio bakoitzean bere ekintza komunikatiboa gauzatzeko baliatzen
dituen gaiak zeintzuk diren ikusi dugu, HEOCak proposatzen duen gai-zerrenda oinarri
harturik.

Hain zuzen ere, komunikazio-ekintza zehatzen arretaguneak dira gaiak, eta era askotara
sailka daitezke (Gonzalez de Txabarri et al., 2015, 37. or.). HEOCaren kasuan, gaiak aur-
kezten dira, eta gai bakoitzaren barruan zenbait azpikategoria. Esaterako:

• Gaia: ohiko jarduerak
• Azpikategoriak: eguneroko eginkizunak, etxeko lanak, ohiturak, etxeko konponke-

tak, lan-jarduerak…

3. FUNTZIO KOMUNIKATIBOAK

Era berean, betebehar bakoitza burutzeko gauzatu behar dituzten hizkuntza funtzioak
zerrendatu ditugu, komunikazio-asmo edo xede komunikatiboen arabera. Hizkuntzen
didaktikan, hizkuntza funtzioek lotura zuzena dute hizkuntzaren ikuspegi komunikati-
boarekin, hau da, hizkuntzaren bitartez nahi edo behar duguna egin edo lortzearekin
(Gonzalez de Txabarri et al., 2015, 49. or.).

Analisirako oinarri nagusitzat hartu dugun curriculumean, hizkuntza-erabiltzaileak
izango dituen komunikazio-asmoak zehaztu dira J. Searle-ren “hizkuntza egintzen” teoria
oinarri hartuta (Gonzalez de Txabarri et al., 2015, 49. or.).

Horiek horrela, HEOCean bost multzo nagusitan sailkatzen dira funtzioak:
1.   Giza harremanak eta konplimenduzkoak: agurtzea, mesedeak eskatzea, eskerrak

ematea…
2.   Informazioa ematea eta eskatzea: jabetza adieraztea, zerbitzu baten berri galdetu

edo erantzutea, datu pertsonalei buruzko informazioa eskatu eta ematea…
3.   Iritziak, ezagutzak eta jarrerak adieraztea eta egiaztatzea: zerbitzuei buruzko ba-

lioespen orokorra egitea, adostasuna/ desadostasuna eskatu edo ematea, ezinta-
suna adieraztea…

4.   Sentimenduak, hunkipenezko jarrerak/ egoerak adieraztea eta egiaztatzea: ezus-
tea adieraztea, gustukoa den edo ez jakinaraztea, debekuak jartzea, erregutzea, li-
murtzea…

5.   Solaskidearengan eragitea: egiteko bat proposatzea, aginduak ematea edo plan
eta asmoak jakinaraztea, debekuak jartzea, erregutzea, limurtzea…
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Mailarik altuenetan dauden erabiltzaileek maila baxuagoetan dauden erabiltzaileen fun -
tzioak, gehi beste batzuk, baliatzen jakingo dute. Eta, era berean, goi-mailetan behe-maile-
tatik berritzen diren funtzioak, oro har, baliabide gehiago erabiliz eta egoera nahiz erregistro
desberdinetara egokituz gauzatuko dira (Gonzalez de Txabarri et al., 2015, 49. or.).

4. TESTU-GENEROAK

Azkenik, langileak lanbide-esparruan baliatzen dituen testu-generoak identifikatu ditugu.
Eta horretarako, HEOCean ezartzen den sailkapenean oinarritu gara, nagusiki. Horrela,
testu-generoak bi multzotan sailkatu ditugu, idatzizkoak eta ahozkoak; eta multzo ba-
koitzean, ulermen- eta ekoizpen-mailakoak.

Jakina da, testua idatziz nahiz ahoz osatutako komunikazio-unitatea dela. Testu-generoa,
berriz, testu estereotipatua; HEOCean adierazten den bezala, “erabiliaren erabiliaz fin-
katua eta komunikazio-egoera beretan maiztasun jakin batez errepikatzen dena”. Azken
finean, hiztunek partekatzen dituzten molde ezagunak dira testu-generoak eta euren egi-
tekoa xede komunikatibo jakin bati behar bezala erantzutea izango da.

Belaunaldiz belaunaldi doaz garatzen hiztun-komunitateetan, estandarizatzen diren eta
tradizioak finkatzen dituen arte. Horri esker, ezagutza diskurtsibo eta linguistiko horiei
esker, gai gara testu-genero desberdinak bereizteko, besteak beste, errezetak, hitzaldiak,
eztabaidak, erreportajeak, txostenak edota irrati-elkarrizketak (Gonzalez de Txabarri et
al., 2015, 48. or.).
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III. ERAKUNDEAREN AZTERKETA



ULIAZPI (GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA)

Aurreko ataletan aipatu bezala, Uliazpi GFAko erakunde autonomoa da eta Adimen eta
Garapen arloko Ezgaitasuna (AGE) eta hainbat laguntza-premia dituzten pertsonak ar-
tatzen ditu Gipuzkoan.

Horiek horrela, ondorengo lerroetan azalduko dira, besteak beste, erakundearen helbu-
ruak, egitura organikoa edota zentro edo gune fisikoen antolaketa. Eta horixe eginda,
ikerketa-proiektu honetan aztergai izan den Donostia zentroari buruzko zenbait zertze-
lada ere emango dira, 10.2. atalean.

1. ERAKUNDEAREN DESKRIBAPENA

1.1. Helburua
Uliazpi erakundearen helburu nagusia “Adimen urritasuna duten pertsonen eta beren fa-
milien Bizi Kalitatea garatzen laguntzen duten zerbitzuak eta laguntzak eskaintzea da” eta
erakundeko webgune ofizialean adierazten den bezala, entitate erreferente izan nahi du
erabiltzaileen eta euren familien premiak asetzen eta eskakizunei irtenbideak eskaintzen.

Zerbitzu eta laguntza horiek eskaintzean, oinarrizko balio batzuk jarraituko ditu erakun-
deak. Hain zuzen ere, errespetutik, konpromiso etiko batetik, duintasunez, enpatiaz eta
modu pertsonalizatuan eskainiko dizkio erabiltzaileari eta bere familiari zerbitzu guztiak.

1.2. Egitura organikoa
Uliazpi GFAko organismo autonomoa izanik, haren gobernu eta administraziorako organo
gorena Erakunde Autonomoko Gobernu Batzordea da, Lehendakariak, Lehendakariordeak
eta hamazazpi bokalek osatuko dutena. Gobernu Batzordeko Lehendakaria GFAko Gizarte
Politikako Departamentuko Diputatua da, eta Lehendakariordea, berriz, aipatutako De-
partamentu horretatik Lehendakariak izendatzen duen Zuzendari Nagusia.

Bokalen artean, alde batetik, Diputatuen kontseiluak izendatuko dituenak daude; beste-
tik, adimen-urritasuna duten eta Uliazpiko zerbitzua jasotzen duten familien ordezkariak;
horiekin batera, Atzeratuen Gipuzkoako Elkarteko ordezkari bat; eta azkenik, Erakunde
Autonomoaren Enpresa Batzordeko beste bat. Bokalen agintaldiak lau urte iraungo du
eta Uliazpiko gerentea izango da bertako Idazkari.

Zerbitzuak zentro eta gune desberdinetan eskaintzen ditu Uliazpik, beraz, aipatutakoa
kontuan harturik, erakunde autonomoaren egitura organikoa honakoa litzateke:
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2. irudia. Uliazpiren egitura organikoa. (Iturria: berezko ekoizpena)



1.3. Instalazio eta gune fisikoak
Uliazpik Gipuzkoan zehar sakabanaturik dituen zentroetan zerbitzu desberdinak eskain -
tzen ditu, arreta berezia behar duten erabiltzaileei ahalik eta laguntzarik egokiena ber-
matzeko. Honenbestez, pertsona horien garapen pertsonalerako baliabide bereziak behar
dituztela kontuan harturik, honako zerbitzuak eskaintzen dira:

• Etxebizitza
Zerbitzu honek arreta orokorra eskaintzen du, eguneko 24 orduz eta urteko 365
egunetan. Erabiltzaileak etxean baleude bezala sentiaraztea da zerbitzu honen hel-
burua, beraz, langileen erritmoa eta esku-hartzea erabiltzaile bakoitzaren premie-
tara egokituko da, bizi-kalitatea eta ongizatea bermatzeko asmoz.

• Adin txikikoen arreta zerbitzua
Zerbitzu hau Donostia zentroan eskaintzen da eta helduei zuzendutako zerbitzue-
tatik bereizitako funtzionamendua dute. Alde batetik, adin txikikoentzako etxebi-
zitza zerbitzua dago arreta integrala jaso nahi duten erabiltzaileentzat, eta bestetik,
aldi-baterako atseden-egonaldiak eskaintzen zaizkie. Egonaldi horiek une jakin ba-
tean babesik gabeko egoeretan dauden edo atseden-premia duten senitarteko edo
tutoreei eskaintzen zaizkie, laguntzeko asmoarekin.

• Eguneko arreta-zerbitzua
Helburu nagusia banan-banako arreta-zerbitzua eskaintzea da. Eguneko zentroe-
tan, erabiltzaile bakoitzak hainbat ekintzatan parte hartuko du bere ahalmen, au-
keren eta beharren arabera. Zerbitzu hau gainerako zerbitzuekin bateragarria da.

• Aldi baterako atseden-egonaldiak
Zerbitzu honekin, laguntza eman nahi zaie hainbat arrazoirengatik senitartekoa
zaindu ezin duten edota zaintza-jardueratik atseden hartzeko beharra duten fami-
liei. Egonaldiak egiten dituzte eta familien egoera eta beharren arabera, laburra-
goak edo luzeagoak izan daitezke.

• Familia-laguntzako zerbitzua
Zerbitzu honen bitartez, senitartekoei laguntza, informazio eta heziketa alorreko
prestazioak eskaintzen zaizkie, bakoitzaren beharren araberakoak: detekzioa eta
informazioa, familientzako zuzeneko arreta, ingurunearekin edo komunitatearekin
harremanetan jartzea…

• Etxeko laguntzako zerbitzua
Euskal Herriko Unibertsitateko Didaktika eta Eskola-antolakuntza sailarekin el-
karlanean, laguntza eskaintzen zaie etxean arazoak sortzen dituzten adimen urri-
tasuneko pertsonei eta familiei. Zerbitzu hau etxean bertan eskaintzen da familia
osoaren bizi-kalitatea hobetzeko helburuarekin.

• Heziketa eta laguntza teknikoko zerbitzua
Uliazpik esperientziak eta prestakuntza-jarduerak eskaintzen ditu adimen urrita-
suna duten pertsonen arretaren inguruan eta, horretarako, kanpoko erakundeekin
jartzen da harremanetan. Beraz, zerbitzu honi esker, erabiltzaileen familiek hezi-
keta- eta aholkularitza-tekniko jarraitua jasotzeko aukera dute.

Zerrendatutako zerbitzuak, gehienbat, zentroetan eskaintzen dira: Donostia Zentroan
(Donostia), Fraisoro Zentroan (Zizurkil), Zubieta Zentroan (Hondarribia), Dr. Zubillaga
Zentroan (Bergara), Ategorrieta Zentroan (Donostia) eta Egogain egoitzako (Eibar) hi-
rugarren solairuan dagoen eguneko zentroan.
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Aipatzekoa da Uliazpiren bulego nagusiak Donostian kokatzen direla, Antiguo auzoan
eta, horietan, zentroek behar duten laguntza eta euskarria ematen dieten profesionalek
egiten dute lan. Zehazki, bertan daude Erakunde Autonomoaren Kudeaketa Bulegoa eta
funtzio-arloak: Administrazioa, Gizarte Lana, Psikopedagogia, Giza Baliabideak, etab.

2. DONOSTIA ZENTROA

Ikerketa-proiektu honetan aztergai izan den zentroa, 1967. urteko irailean inauguratu
zen eta Donostiako hirian kokatzen da, Ulia mendiaren magalean. Arestian aipatu bezala,
zentro honetan, laurogeita bat lagunentzako eguneko zentro bat dago eta berrogeita he-
mezortzi lagunentzako tokia duten bost etxebizitza.

Ondorengo organigraman adierazten denari jarraituz, Donostia Zentroko langile-taldea
ondorengoek osatzen dute: etxebizitza-zaintzaileak, eguneko zentroko zaintzaileak, su-
kaldeko, garbiketako eta josketako langileak, fisioterapeuta, erizaina, medikuak, peda-
gogoa, gobernanta eta zentroko arduraduna; eta, era berean, musika-terapia, garraioa,
garbiketa, lorezaintza, harrera eta mantentze-lanak eskaintzen dituzten langileak.

Uxue Zalbidea Olabarri

Hizkuntza-eskakizunak funtzio eta atazen arabera: Uliazpi

e-Hizpide. Monografiak 5 (2021) 37

3. irudia. Uliazpiren zentroen organigrama. (Iturria: berezko ekoizpena)

4. irudia. Donostia Zentroaren organigrama. (Iturria: berezko ekoizpena)



2.1. Eguneko Arreta Zerbitzua
Donostia Zentroko Eguneko zentroa arreta eskaintzeko asmoarekin sortu zen. Zerbitzu
horren egitura fisikoari dagokionez, hiru solairuko eraikin bati dagokio eta, bertan, hain-
bat jarduera-areto, fisioterapia eta hidroterapia, igerilekua, bainugela egokituak, langi-
leentzako aldagelak eta espazio orokorrak aurki daitezke.

2.2. Etxebizitza-zerbitzua
Eguneko zentroaren eraikinarekin batera, bost etxebizitza daude hiru etxe desberdinetan
banatzen direnak:

• Villa Careaga
• Villa Josetxo-Enea
• Villa Uliazpi

Villa Careagak, hiru solairu ditu eta bertan, hamabi erabiltzailerentzako bi etxebizitza
daude eta sei erabiltzailerentzako etxebizitza bat. Bestetik, Villa Josetxo-Enea eta Villa
Uliazpi hemezortzi lagunentzako tokia duten etxebizitzak dira.

Aipatzekoa da etxebizitza guztiek logelak, egongela, bainugela egokituak eta office-su-
kaldeak dituztela, zenbait gune orokorrekin batera, besteak beste, langileentzako alda-
gelak, biltegiak eta abar.

2.3. Atseden zerbitzua
Zerbitzu horiekin batera, Donostiako zentroak atseden zerbitzua ere eskaintzen die era-
biltzaileen senitarteko edo tutoreei. Arestian aipatu bezala, atseden-zerbitzu hauek es-
kaintzen dituzten egonaldiak luzeagoak edo laburragoak izan daitezke (asteburua,
hamabostaldia, astebete, etab.), familien premia eta beharren arabera.

LANPOSTUEN ANALISIA

Uliazpiren deskribapena eginda, atal honetan, Donostia Zentroko zaintzaileen eta uni-
tate-arduradunen analisien emaitzak aurkeztuko dira. Lehenengo, langileen funtzio eta
eginkizunetan oinarrituz, sortzen diren erabilera-esparruei erreparatuko zaie; ondoren,
arreta jarriko da funtzioen analisien emaitzetan, eta azkenik, langileek baliatzen dituzten
dokumentu idatzien analisietan.8

1. ZAINTZAILEA

1.1. Erabilera-esparruak
Jakina da ekintza komunikatibo bakoitza egoera edo testuinguru batean gertatzen dela,
eta, horregatik, garrantzitsua da funtzio eta eginkizun bakoitzaren erabilera-esparrua
ondo zehaztea. Horrela, zaintzailearen funtzio edo betebeharretatik abiatuta, erabilera-
esparruen sailkapena egin da.

Sailkapen horretan, alde batetik, pertsona eta erakundearen arteko bereizketa egin da;
eta horien barruan, erabilera-esparru zehatzak zeintzuk diren adierazteko eremu priba-
tuaren eta publikoaren artekoa.

8 Dokumentu batzuen izena eta langileen funtzioak gaztelaniaz agertuko dira, aztergai izan diren jatorrizko
dokumentuetan hizkuntza horretan adierazten baitira.
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Era horretara, pertsona edo erabiltzailearekin zerikusia duten funtzioetan, bost erabi-
lera-esparru bereizi dira:

1. Itxura eta txukuntasuna. Eremu pribatua
2. Hitzorduak eta ekintzak. Eremu pribatua
3. Hezkuntza- jarduerak. Eremu pribatua
4. Zaintza. Eremu pribatua
5. Familia. Eremu pribatua

Erabilera-esparru horietan, erabiltzailea eta erabiltzailearen senitartekoak izango dira
zaintzailearen zerbitzua zuzenean jasoko dutenak. Egoitzarekin lotzen diren erabilera-
esparruetan, ordea, langileak erabiltzailearen ongizatea bermatzeko helburuz, erakun-
deko gainerako langileekin elkarlanean edo berak bakarrik bete beharko dituen
eginkizunak daude. Azken horiek sei erabilera-esparrutan sailkatu dira:

1. Jangela. Eremu pribatua
2. Koordinazioa/ elkarlana. Eremu pribatua
3. Jardueren antolaketa. Eremu pribatua
4. Tratamenduak. Eremu pribatua
5. Intzidentziak. Eremu pribatua (‡ publikora)
6. Ikastaroak. Eremu publikoa
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Postua: Zaintzailea (Uliazpi) 

Zerbitzua: Erakunde publikoak

Oinarrizko Funtzioa:

Realiza tareas de cuidado y atención referidas a la vida diaria de los usuarios del Cen-
tro que, a causa de su discapacidad, precisen, así como al proceso recuperador o de
habilitación para la autonomía personal de los mismos, procurando el establecimiento
de un clima acogedor, similar al familiar, así como su integración en el medio social.

Ayuda a la satisfacción de necesidades fisiológicas, aseo, ves-
tido y limpieza de los usuarios, realizando los traslados y la
asistencia a los usuarios a tales efectos. Frecuencia: Diaria. 

Traslada a los usuarios a lugares, instalaciones o servicios,
tanto internas como externas al Centro, de acuerdo a las ins-
trucciones de los técnicos del Centro, realizando la conducción
de vehículos en su caso y facilitando la realización de las ac-
tividades programadas. Frecuencia: Diaria. 

Facilita la utilización por parte de los usuarios de los servicios
comunitarios (salud, ocio y tiempo libre, etc.), acompañándo-
les a algunas consultas médicas, urgencias y salidas al exte-
rior, etc. Frecuencia: Semanal. 

Eremu pribatua.

Pertsona. Itxura eta

txukuntasuna.

Eremu pribatua.

Pertsona. 

Hitzorduak eta

ekintzak.

ERAKUNDEA 

(Donostia 

Zentroa)

Pertsona

Erabilera-esparrua Betebeharra

6. taula. Uliazpiren Donostia Zentroko zaintzaileen erabilera-esparruak. (Iturria: berezko ekoizpena)
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Realiza las actividades educativas (creación de hábitos, im-
plantación o extinción de conductas, etc.) individuales o en
grupos homogéneos, facilitando el proceso educativo de los
usuarios a su cargo, siguiendo las instrucciones del Psicope-
dagogo. Frecuencia: Diaria. Eremu pribatua. Pertsona. Zaintza. 

Realiza la vigilancia y atención asistencial de usuarios, du-
rante el período de descanso nocturno. Frecuencia: Diaria.
(sólo cuidadores de noche). 

En general, todas aquellas actividades no especificadas an-
teriormente que le sean solicitadas dentro de la naturaleza
de las que corresponden a su puesto, y que redunden en be-
neficio de los usuarios y del servicio.

Mantiene relación con las familias de los usuarios asignados,
informándoles del estado general y orientándolas en relación
a las necesidades básicas de los mismos (vestuario, etc.). 

Atiende el comedor, ensañando a los usuarios hábitos de
orden, limpieza, corrección y utilización de cubiertos y pres-
tando la ayuda necesaria para la alimentación diaria de los
usuarios a su cargo Frecuencia: Diaria.

Colabora con el Equipo Técnico del Centro en la planificación,
ejecución y evaluación del programa educacional de cada
usuario, proponiendo mejoras puntuales de carácter general
que redunden en beneficio del usuario y participando en las
reuniones de información a las que sea convocado. Frecuen-
cia: Diaria.

Colabora con las personas encargadas de otros servicios (lim-
pieza, lavandería, cocina, etc.), notificando incidencias y ne-
cesidades de los usuarios, a fin de conseguir una atmósfera
y entorno físico agradable, limpio y adecuado.  

Realiza, controla y vigila las actividades programadas de ocio,
tiempo libre y juegos de los usuarios a su cargo, proponiendo
en su caso actividades puntuales adicionales. Frecuencia: Va-
riable (semanal).

Administra los medicamentos prescritos por Médico y A.T.S.,
preparados en unidosis, y cuida de los usuarios en períodos,de
enfermedad o con necesidades sanitarias especiales, en el
ámbito de su competencia. Excepcionalmente, colabora en la
preparación de medicación habitual, de acuerdo a instruccio-
nes precisas y concretas del personal médico-sanitario y efec-
túa el autocontrol de ser el medicamento prescrito.
Frecuencia: Diaria.  

Eremu pribatua.

Pertsona. 

Hezkuntza-

jarduerak.

Eremu pribatua.

Pertsona. Zaintza.

Eremu pribatua.

Pertsona. Familia.

Eremu pribatua.

Egoitza. Jangela.

Eremu pribatua.

Egoitza. 

Koordinazioa /

elkarlana.

Eremu pribatua.

Egoitza. Jardueren

antolaketa.

Eremu pribatua.

Egoitza. 

Tratamenduak.

ERAKUNDEA 

(Donostia 

Zentroa)

Pertsona

Egoitza

Erabilera-esparrua Betebeharra



1.2. Funtzio eta eginkizunak
Ondorengo lerroetan, zaintzailearen funtzio eta eginkizunen analisietan jasotako emai -
tzak laburki azalduko dira, analisi-irizpide bakoitzari, banan-banan erreparatuz. Guztira
zaintzailearen hamabost funtzio aztertu dira eta funtzio bakoitzeko xehetasun handiko
analisia (ikus 3. eranskina) egin den arren, atal honetan emaitzak ahalik eta argien azal -
tzen saiatuko gara.

Testuinguruaren ezaugarriak
Ekintza komunikatibo guztietan enuntziatzaile eta enuntziatarioak daude, eta kasu ho-
netan, enuntziatzaileak askotarikoak izango dira, funtzioak betetzeko zaintzailea kan-
poko agente eta Uliazpiko langile desberdinekin jartzen baita harremanetan; besteak
beste, teknikariekin (musikoterapeuta, estimulazio sentsorialeko teknikaria…), unitate-
arduradunarekin, zentroko arduradunarekin, psikopedagogoarekin, medikuarekin, eri-
zainarekin, gainerako zaintzaileekin, hipikako monitorearekin, kiroldegiko monito-
rearekin, gobernantarekin, erabiltzailearen senitarteko edo tutorearekin, etab.

Hala eta guztiz ere, zaintzaileen funtzioetan oinarritutako harreman-sareak aztertuz gero,
antzeman daiteke gehien errepikatzen diren rolak, “erabiltzaile – zaintzaile” eta “zain -
tzaile – zaintzaile” direla. Zehazki, maiztasun altuenetik baxuenera ordenatuz gero, ho-
nako hau izango litzateke enuntziatzaile eta enuntziatarioen arteko rolen zerrenda:

1. Zaintzaile – erabiltzaile
2. Zaintzaile – zaintzaile
3. Zaintzaile – unitate-arduradun
4. Zaintzaile – zentroko arduradun
5. Zaintzaile – mediku
6. Zaintzaile – teknikariak, komunitateko agenteak, psikopedagogoa, 

erizain, erabiltzailearen familia, gobernanta…

Enuntziatzaile eta enuntziatarioa nortzuk diren identifikatzearekin batera, bien arteko
harremana nolakoa den ere ikusi da, alegia, formala edo gertutasunezkoa. Zaintzaileen
kasuan, oro har, lankideekin duen harremana formala da, laneko esparruan baitago. Hala
ere, erabiltzailearekin komunikatzean, harremana gertutasunezkoa izango da. Izan ere,
Uliazpiko langileentzat oso garrantzitsua da erbiltzailea eroso sentitzea, etxean egongo
balitz bezala, eta horretarako, ezinbestekoa da gertutasunez komunikatzea.
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Registra las incidencias de seguimiento diario de los usuarios
en Hoja Individual, así como otros registros requeridos por el
personal técnico de la F.U. 

Realiza curas simples y otros tratamientos sanitarios menores,
detectando situaciones, accidentes e incidencias de urgencia
sufridas por usuarios del Centro (ataques epilépticos, asfixia
por atragantamiento..), tomando las medidas inmediatas que
estén establecidas al efecto e informando a Gobernanta, Mé-
dico, A.T.S. o Responsable del Centro. Frecuencia: Variable

Asiste a cursos de formación relativos a sus tareas y participa
en visitas e intercambios con otras entidades que desarrollan
programas similares o comunes. Colabora en la formación de
otro personal cuidador (normalmente en prácticas).Frecuencia:
Anual

Eremu pribatua 

(‡ publikora).
Egoitza. 

Intzidentziak.

Eremu publikoa.

Egoitza. 

Ikastaroak.

ERAKUNDEA 

(Donostia 

Zentroa)

Egoitza

Erabilera-esparrua Betebeharra



Gaiak
Zaintzaileek euren eginkizunak betetzean baliatzen dituzten gai eta azpigaiei dagokienez,
honakoak identifikatu ditugu:

•   Norberaren ezaugarriak: gorputza, jarrerak, mugimenduak, sentimenduak,
izaera…

•   Datu pertsonalak: izena, adina, helbidea, sexua, jaioteguna, jatorria…
•   Ohiko jarduerak: eguneroko eginkizunak, egoerak, etxeko lanak, ohiturak…
•   Osasuna eta gorputza zaintzea: aholkuak, egoera fisikoa, botikak, gaixotasuna,

sintomak…
•   Elikadura: janaria, edaria, ordutegiak, menuak…
•   Hezkuntza: eskolaz kanpoko jarduerak…
•   Aisialdia: jolasa / jokoak, denbora-pasak…
•   Lana: lan-prestakuntza, lantokiak…

Oro har, eguneroko gaiak izango dira langilearentzat, gehienetan, erabiltzailearekin lo-
tura izango dutenak: erabiltzailearen osasun egoera, jarduerak, dietak, eskolaz kanpoko
jarduerak, etab.

Funtzio komunikatiboak
Halaber, eginkizun bakoitza betetzeko zaintzaileak gauzatu behar dituen hizkuntza fun -
tzioak aztertu eta xede komunikatiboen arabera zerrendatu dira:

• Giza harremanak eta konplimenduak
– Agurtzea
– Nork bere burua eta besterena aurkeztea

• Informazioa ematea eta eskatzea
– Datu pertsonalei buruzko informazioa eskatzea eta ematea
– Denboran zehar gertatutako ekintzak kontatzea
– Iraganeko ekintzak eta ohiturak oso labur deskribatzea
– Hurbilekoen deskribapen fisikoa egitea
– Zerbait dagoen, baden edo dagoen dakien galdetzea eta erantzutea
– Pertsonak deskribatzea: nolakoa den, non dagoen...
– Informazioa ematea eta eskatzea eguneroko kontuez
– Hurbilekoen deskribapen fisikoa egitea
– Leku, ordutegi, data, prezio, neurri, kopuruei buruz galdetzea eta erantzutea
– Aukerak eskaintzea

• Iritziak, ezagutzak eta jarrerak adieraztea eta egiaztatzea
– Zerbait baieztatzea / ezeztatzea
– Norbaiti buruz edo zerbaiti buruz iritzia eskatzea eta ematea
– Iritzia adieraztea, arrazoi laburrak emanez
– Gai bati buruzko azalpena egitea zerbait argudiatuz
– Jarreren berri ematea
– Gaitasuna edo gaitasunik eza adieraztea

• Sentimenduak, hunkipenezko jarrerak/egoerak adieraztea eta egiaztatzea
– Zalantza adieraztea
– Aldarteaz, osasun-egoeraz galdetzea eta informazioa ematea
– Beldurra edo kezka adieraztea
– Zerbaiten esperantza adieraztea
– Medikuari gaitz baten sintomak adieraztea, sendabidea jasotzeko moduan
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• Solaskidearengan eragitea
– Laguntza eskatzea eta eskaintzea
– Egiteko bat proposatzea.
– Planak eta asmoak adieraztea
– Aholkuak ematea eta eskatzea
– Ohartaraztea

Funtzio komunikatiboei erreparatuta, gehien errepikatuko den hizkuntza xedea “solas-
kidearengan eragitea” izango da. Hain zuzen ere, Uliazpiren helburu nagusia “adimen
urritasuna duten pertsonen eta beren familien Bizi Kalitatea garatzen laguntzen duten
zerbitzuak eta laguntzak eskaintzea” da. Zaintzaileak etengabe eskainiko dio laguntza
erabiltzaileari, eta horrekin batera, egitekoak proposatu eta aholkuak emango dizkio.

Testu-generoak
Zaintzaileak funtzio eta eginkizunak betetzeko testu-genero desberdinak erabiltzen ditu,
batzuk langileak berak ekoiztu beharko dituenak eta, beste batzuk, ulertu beharko di-
tuenak. Horrenbestez, egindako analisietan, HEOCaren sailkapena oinarri harturik, testu-
generoak bi multzotan banandu dira: ahozkoak eta idatziak. Eta talde bakoitzaren
barruan, ulermen-mailakoak eta ekoizpen-mailakoak bereizi dira.

Horiek horrela, Donostia Zentroko zaintzaileek euren funtzioak aurrera eramateko on-
dorengo testu-generoei egin beharko diete aurre:

• Ahozkoak

– Ulermena:
Elkarrizketak
Azalpenak
Aholkuak
Balorazio, iritzi edo kexu sinple eta laburrak

– Ekoizpena:
Agindu laburrak
Pertsonen deskribapen fisikoak
Elkarrizketak
Galde-erantzunak
Azalpenak, iritziak eta argudioak
Pertsonen egoera fisiko eta psikologikoen, izaeren eta sentipenen deskribapena
Gauzen, tokien eta pertsonen deskribapenak
Aholkuak, argibideak eta jarraibideak

• Idatziak

– Ulermena:
Gertakarien parteak eta koadernoak
Ohar eta jakinarazpenak
Foroetako oharrak
Erregistroak
Mezu elektronikoak

– Ekoizpena:
Foroetako oharrak
Erregistroak
Inprimakiak
Parteak eta koadernoak
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Zaintzailearen ahozko testu-generoei dagokienez, azalpenak, deskribapenak, argudioak
eta iritziak eman beharko ditu gehienbat eta horiek, oro har, zaindu behar dituen era-
biltzaileen ingurukoak izango dira. Halaber, elkarrizketa arruntak mantentzeko gai izan
beharko da; baita erakundeko gainerako profesionalen azalpenak, argudioak eta iritziak
ulertzeko ere; erabiltzaile, erabiltzaileen familien edo Uliazpiren zerbitzua jasotzen duen
edonoren kexuak ulertzearekin batera. Beraz, mintzamenean eta entzumenean B2 maila
beharko du langileak, gutxienez.

Idatzizko testu-generoei dagokienez, erakundeko foro desberdinetako oharrak, erregis-
troak, koadernoak eta inprimakiak bete eta ulertu beharko ditu eta horretarako A2 mai-
larekin nahikoa izango da. Beraz, badirudi idatzizko hizkuntza gaitasunak ahozkoan
baliatu beharko dituenak baino baxuagoak izango direla.

Hala ere, ondorengo atalean, xehetasun osoz ikusiko da zaintzaileak zer-nolako trebeta-
sun-maila behar duen idatzizko testu-genero horiek idazteko.

1.3. Dokumentu idatzien analisia
Zaintzaileen funtzio eta eginkizunen analisiarekin batera, eskuartean baliatzen dituzten
testu idatzien analisi zehatza egin da. Arestian aipatu bezala, ondorengo testu-generoak
aztertu dira (ikus 4. taula):

•   Foroetako ohar eta jakinarazpenak
•   Erregistroak

Aurreko ataletan azaldu bezala testu idatzien analisia egiteko, lehenengo, HEOCean ageri
diren adierazpen testualetan oinarrituz, sekuentziak, testuaren konexioa, lokailuak, den-
bora-antolatzaileak, puntuazioa, aditzak, eta abarri erreparatu zaie. Ondoren, HEOCean
aurkezten diren gaiak oinarri harturik, langileak dokumentu horiek idazteko edo uler -
tzeko menperatu behar dituen gaiak identifikatu eta zehaztu dira. Hori eginda, aingura-
ketaren atalean, testuan ageri den modalizazioan jarri da arreta. Eta horri jarraiki,
enuntziatario eta enuntziatzailearen arteko harremana nolakoa den, eta euren arteko
distantzia nola azaleratzen den ikusi da. Azkenik, aurreko ataletako laburpena egin da,
dokumentu horiei aurre egiteko langileak behar duen gutxieneko trebetasun maila eza-
rriz eta erabaki hori justifikatuz.

1.3.1. Ohar eta jakinarazpenen analisia
Egoitza: Donostia Zentroa (Donostia)
Testu-generoa: ohar eta jakinarazpenak
Aztergai izandako dokumentazioa: 

– Foroetako oharrak

A. HEOC
HEOCean A2 mailatik aurrera kokatzen dira ohar eta jakinarazpenak eta aztergai izan-
dako dokumentuetan, ez da ia testu jarraiturik agertzen, oso perpaus laburrak dira
eta batzuetan ez da aditz nagusirik agertzen ere. Ohar horiek Uliazpiko langileek idaz-
ten dituzte zentro guztiek amankomunean duten foroan. Normalean txandak zelan
joan diren, abisuren bat dagoen, erabiltzaileek medikuaren oharrik duten, dietetan
aldaketarik dagoen, etab. idazten da.

Nabarmentzekoa da zaintzaile bakoitzak bere estiloa darabilela, beraz, batzuek azalpe-
nak beste langileek baino xehetasun handiagoz emango dituzte. Foro horietan, egunean
zehar gertatutakoaren berri ematen da, beraz, gaiak ugariak izan daitezke, erabiltzaileei
buruzko edo zentroan gertatutako edozer gauza izan baitaiteke mintzagai.
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B. Gaia
Horrelako ohar eta jakinarazpenetan jorratuko dituzten gaiak, oro har, ezagunak
izango dira zaintzailearentzat, gertaeren mundukoak eta euren lan munduari dagoz-
kienak. Hain zuzen ere, gehienak egunerokotasunean eskuartean izango dituzten
gaiak dira: erabiltzailearen ezaugarriak, etxea, ohiko jarduerak, aisialdia, giza harre-
manak eta harreman sozialak, bidaiak eta bisitak, gorputza eta osasuna, ospakizunak,
elikadura, kultura, besteak beste. Beraz, alderdi horretatik, langileak ez du bestelako
zailtasunik izango horrelako egitarauak eta oharrak idazteko.

C. Ainguraketa
Jakina da, idazten dugunean, estatus altuagoa duen norbaitengana zuzentzeko erre-
gistro bat darabilgula, eta gure mailako edo estatus baxuagoko norbaitengana jotzeko,
ordea, beste bat. Hala ere, kasu honetan, ez da horrelakorik antzematen. Oso ohar sin-
pleak eta laburrak dira, zaintzaileek eta unitate-arduradunek irakurtzen dituztenak,
beraz, enuntziatzaile eta enuntziatarioaren arteko distantzia ez da inon nabari tzen.
Ez da modalizaziorik sumatzen.

D. Laburpena
HEOCaren arabera, A2 mailan kokatuko genituzke foroetako ohar hauek ondorengo
arrazoiengatik:

•   Oharrak eta jakinarazpenak ‡ A2 mailatik aurrera.
•   Ez da testu jarraitua, oso ohar sinpleak ‡ horregatik, B1 gehiegi litzateke.
•   Erabiltzailearen inguruko oharrak ematen dira.
•   Orotariko lexikoa.
•   Lan munduko gaiak, ezagunak, ohikoak, egunerokotasunekoak.
•   Ez da modalizaziorik antzematen.
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Ekintza komunikatibo guztiak testuinguru jakinetan gauzatzen dira, maila bakoitzean ezaugarri 

zehatzak dituzten testuinguruetan, alegia.

Enuntziatzailea -
enuntziatarioa

Xedea Erabilera-esparrua

Solaskidearen rolak:
Senide – senide
Lagun – lagun
Ezagun – ezezagun

Solaskideen arteko harremana:
Berdinen artekoa edo 
gertutasunezkoa

A1 mailakoez gain,

Giza harremanak edo 
konplimenduak

+ interesa adieraztea
+ goraintziak ematea
+ …

Informazioa ematea / eskatzea
+ pertsonak, lekuak eta gauzak 

deskribatzea
+ zerbait badagoen, baden edo 

dakien galdetzea eta erantzutea
+ …

Iritziak, ezagutzak eta jarrerak
adieraztea eta egiaztatzea

+ norbaiti buruz edo zerbaiti buruz
iritzia eskatzea eta ematea

+ adostasuna/ desadostasuna 
eskatzea eta ematea

+ …

Gustuak, sentimenduak 
adieraztea

+ aldarteaz, osasun-egoeraz 
galdetu eta informazioa ematea

+ zerbait gustukoa den ala ez 
adieraztea

+ …

Solaskidearengan eragitea
+ planak eta asmoak adieraztea
+ gonbidapena

Pertsonen arteko harremanean
eta solaskideen hurbileko 
munduan:

- Senitartekoa
- Lagunartekoa
- Zerbitzuguneak: dendak, 

informazio-bulegoak...

Enuntziatzailea -
enuntziatarioa

Xedea Erabilera-esparrua

Solaskidearen rolak:
Zaintzaile – zaintzaile
Zaintzaile – unitate-arduradun
Zaintzaile – erabiltzailearen 
familia
Zaintzaile – zentroko arduradun
Zaintzaile – mediku-sanitarioak

Solaskideen arteko harremana:
Berdinen artekoa edo

Informazioa ematea / eskatzea
+ pertsonak, lekuak eta gauzak

deskribatzea
+ zerbait badagoen, baden edo

dakien galdetzea eta erantzutea
+ …

Iritziak, ezagutzak eta jarrerak
adieraztea eta egiaztatzea

+ norbaiti buruz edo zerbaiti
buruz iritzia eskatzea eta 
ematea

+ adostasuna/ desadostasuna 
eskatzea eta ematea

+ …

Gustuak, sentimenduak 
adieraztea

+ aldarteaz, osasun-egoeraz 
galdetu eta informazioa ematea

+ zerbait gustukoa den ala ez
adieraztea

+ …

Solaskidearengan eragitea
+ planak

Pertsonen arteko harremanean
eta solaskideen hurbileko 
munduan:

- Senitartekoa
- Lagunartekoa
- Lanekoa

Gaitasun soziolinguistikoaren garapena.

TESTUINGURUAREN EZAUGARRIAK
A2
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A2

ENTZUMENA MINTZAMENA IRAKURMENA IDAZMENA

Egoera ezagunetan gai
izango da informazio-
truke errazetan 
molda tzeko; baita 
erabiltzaileen inguruko
azalpen errazak eta 
iritziak emateko ere.

Pertsonen egoera fisiko eta
psikologikoen, izaeren eta
sentipenen deskribapena

Gauzen, tokien eta 
pertsonen deskribapenak.

Elkarrizketak

Galde-erantzunak

Azalpenak eta iritziak

Hizkuntza estandarrean,
elkarrizketak eta 
jarraibideak ulertzeko
gai da; baita gai ezagunei
buruzko azalpenak 
ulertzeko ere.

Elkarrizketak

Azalpen laburrak

Aholkuak

Balorazio, iritzi edo kexu 
sinple eta laburrak

Eguneroko gertakarien
parteak, koadernoak eta
erregistroak ulertzeko
gai izango da; baita
egoitzako gainerako 
langileek idatzitako 
oharrak ulertzeko ere.

Intzidentzien erregistroak
eta koadernoak

Ohar eta mezu laburrak

Erregistroak

Gai izango da eguneroko
erregistroak eta koader-
noak edota inprimakiak
betetzeko. Baita 
foroetako oharrak 
idazteko ere.

Foroetako oharrak eta 
jakinarazpenak

Erregistroak eta koadernoak

Erabiltzailearen bizitza-plan
profesionala

1.3.2. Erregistroen analisia
Egoitza: Donostia Zentroa (Donostia)
Testu-generoa: erregistroak
Aztergai izandako dokumentazioa:

– Jarduerak / Actividades

– Control esfínteres externos

– Registro de externos

– Hoja de registro

– Hipikan parte-hartzea 2018. Osteguneko taldea 11:30-12:30 / Participación Hípica

2018. Grupo Jueves 11:30-12:30

– Irteeretan parte-hartzea / Participación en salidas

– Eguneko zentruko aktibitateen erregistroa / Registro actividades de centro de día

– Asteburuetako eta jaiegunetako jardueren erregistroa / Registro de actividades de

fin de semana y festivos

– Bisiten kontrola / Control de visitas

– Aisialdi eta komunitatean parte hartzea / Hoja de participación en act. comunita-

rias y de ocio

– Krisi epileptikoak / Crisis epilépticas

– Gau arreta jarraibideak / Pautas de atención nocturna



A. HEOC
HEOCean A2 mailatik aurrera kokatzen dira deskribapen eta kontaketa edo pasadizo
sinpleak, eta esan daiteke aztergai izan ditugun erregistroetan hori dela gehien jota
zaintzaileek idatzi behar dutena, kasu gehienetan laukitxoak markatu behar baitituzte
“X” batekin edo bestelako kodeak baliatuz (siglak, esaterako).

Zaintzaileek erregistro hauen bitartez, erabiltzaileek egiten dutena eta erabiltzaileei
gertatzen zaiena kontrolatzen dute. Oro har, erabiltzailearen portaera, jarrera, osa-
suna, jarduera, irteera, edota familien bisiten kontrola eta jarraipena egiten da. Baina
esan bezala, zaintzaileak kontaketak edo deskribapenak oso laburki azaldu beharko
dituenez, baliteke A2 mailatik gertuago egotea B1etik baino.

B. Gaia
Horrelako erregistroetan jorratuko dituzten gaiak, oro har, ezagunak izango dira
zaintzailearentzat, gertaeren mundukoak eta euren lan munduari dagozkienak. Hain
zuzen ere, gehienak egunerokotasunean eskuartean izango dituzten gaiak dira; era-
biltzailearen datu pertsonalak, norberaren ezaugarriak, ohiko jarduerak edota gor-
putza eta osasuna, aisialdia, giza harremanak eta harreman sozialak, besteak beste.
Beraz, alderdi horretatik, langileak ez du bestelako zailtasunik izango horrelako do-
kumentuak betetzeko.

C. Ainguraketa
Jakina da, idazten dugunean, estatus altuagoa duen norbaitengana zuzentzeko erre-
gistro bat darabilgula, eta gure mailako edo estatus baxuagoko norbaitengana jo -
tzeko, ordea, beste bat. Enuntziatzaile eta hartzailearen arteko distantzia hori
nabarmentzeko modalizazioa erabiltzen da. Kasu honetan, aztergai izan diren erre-
gistroetan zaintzaileak oso azalpen laburrak emango ditu, eta, oro har, ez da moda-
lizaziorik antzemango.

D. Laburpena
HEOCaren arabera, A2 mailan kokatuko genituzke erregistro hauek ondorengo
arrazoiengatik:

•   Pasadizoak, kontaketak eta intzidentzien deskribapenak ‡ A2 mailatik aurrera.
•   Intzidentzien deskribapen laburrak eta “X” batez edo siglen bidez betetzen diren

laukitxoak ‡ horregatik, B1 gehiegi litzateke.
•   Erabiltzailearen osasunaren, irteeren, bisiten, intzidentzien… inguruko oharrak

ematen dira.
•   Lexiko konkretua.
•   Lan munduko gaiak, ezagunak, ohikoak, egunerokotasunekoak.
•   Ez da modalizaziorik antzematen.
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Ekintza komunikatibo guztiak testuinguru jakinetan gauzatzen dira, maila bakoitzean ezaugarri 

zehatzak dituzten testuinguruetan, alegia.

Enuntziatzailea -
enuntziatarioa

Xedea Erabilera-esparrua

Enuntziatzailea -
enuntziatarioa

Xedea Erabilera-esparrua

Gaitasun soziolinguistikoaren garapena.

TESTUINGURUAREN EZAUGARRIAK
A2

Solaskidearen rolak:
Senide – senide
Lagun – lagun
Ezagun – ezezagun

Solaskideen arteko harremana:
Berdinen artekoa edo 
gertutasunezkoa

A1 mailakoez gain,

Giza harremanak edo 
konplimenduak

+ interesa adieraztea
+ goraintziak ematea
+ …

Informazioa ematea / eskatzea
+ pertsonak, lekuak eta gauzak 

deskribatzea
+ zerbait badagoen, baden edo 

dakien galdetzea eta erantzutea
+ …

Iritziak, ezagutzak eta jarrerak
adieraztea eta egiaztatzea

+ norbaiti buruz edo zerbaiti buruz
iritzia eskatzea eta ematea

+ adostasuna / desadostasuna 
eskatzea eta ematea

+ …

Gustuak, sentimenduak adieraztea
+ aldarteaz, osasun-egoeraz galdetu

eta informazioa ematea
+ zerbait gustukoa den ala ez 

adieraztea
+ …

Solaskidearengan eragitea
+ planak eta asmoak adieraztea
+ gonbidapena onartzea / gaitzestea
+ …

Pertsonen arteko harremanean
eta solaskideen hurbileko 
munduan:

- Senitartekoa
- Lagunartekoa
- Zerbitzuguneak: dendak, infor-

mazio-bulegoak...

Solaskidearen rolak:
Zaintzaile – unitate-arduradun
Zaintzaile – erizain
Zaintzaile – zaintzaile
Zaintzaile – mediku
Zaintzaile – kanpoko agente
Zaintzaile – erabiltzailearen 
familia

Solaskideen arteko harremana:
Berdinen artekoa edo 
gertutasunezkoa

Informazioa ematea / eskatzea
+ pertsonak, lekuak eta gauzak

deskribatzea
+ zerbait badagoen, baden edo

dakien galdetzea eta erantzutea
+ …

Iritziak, ezagutzak eta jarrerak
adieraztea eta egiaztatzea

+ norbaiti buruz edo zerbaiti
buruz iritzia eskatzea eta 
ematea

+ adostasuna / desadostasuna 
eskatzea eta ematea

+ …

Gustuak, sentimenduak 
adieraztea

+ aldarteaz, osasun-egoeraz 
galdetu eta informazioa ematea

+ zerbait gustukoa den ala ez
adieraztea

+ …

Solaskidearengan eragitea
+ planak

Pertsonen arteko harremanean
eta solaskideen hurbileko 
munduan:

- Senitartekoa
- Lagunartekoa
- Lanekoa



1.4. Zaintzaileen idazmen-mailaren proposamena
Aurkeztutako analisietan adierazten dena laburbilduz, esan daiteke zaintzaileak eskuar-
tean baliatzen dituzten dokumentu idatziak ulertzeko behar duten maila oso baxua dela,
A2 maila. Kontrol-orri eta erregistro gehienetan ez da testu jarraiturik agertuko, eta ho-
rrelakorik egotekotan oso perpaus sinpleak izango dira, gehienetan errepikatuko direnak
eta, beraz, egitura bera jarraituko dutenak.

Bestalde, darabilten lexikoari dagokionez, oso konkretua da, baina urria; beraz, langileek
lexiko hori ikastearekin nahikoa izango lukete idatzi horiek arazorik gabe ulertzeko. Ha-
laber, jorratuko dituzten gaiak, oro har, ezagunak izango dira zaintzaileentzat, euren lan
munduari dagozkienak. Gehienak egunerokotasunean eskuartean izango dituzten gaiak
dira; beraz, langileak alderdi horretatik ez du aparteko zailtasunik izango horrelako tes-
tuak idazteko edota ulertzeko.

Horiek horrela, Donostia Zentroko zaintzaileek baliatzen dituzten dokumentu idatzien
analisia eginda, testu horiek idazteko beharko luketen trebetasun mailaren proposamena
egin da ondorengo taulan.
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ENTZUMENA MINTZAMENA IRAKURMENA IDAZMENA

Hizkuntza estandarrean,
elkarrizketak eta 
jarraibideak ulertzeko
gai da; baita gai ezagunei
buruzko azalpenak 
ulertzeko ere.

Elkarrizketak

Azalpen laburrak

Aholkuak

Balorazio, iritzi edo kexu 
sinple eta laburrak

Egoera ezagunetan gai
izango da informazio-
truke errazetan 
moldatzeko; baita era-
biltzaileen inguruko
azalpen errazak eta 
iritziak emateko ere.

Pertsonen egoera fisiko eta
psikologikoen, izaeren eta
sentipenen deskribapena

Gauzen, tokien eta 
pertsonen deskribapenak.

Elkarrizketak

Galde-erantzunak

Azalpenak eta iritziak

Eguneroko gertakarien
parteak, koadernoak eta
erregistroak ulertzeko
gai izango da; baita
egoitzako gainerako lan-
gileek idatzitako oharrak
ulertzeko ere.

Gertakarien parteak eta 
koadernoak

Ohar eta mezu laburrak

Erregistroak

Pasadizoak, kontaketak eta
intzidentzien deskribapenak

Gai izango da eguneroko
erregistroak eta koader-
noak edota inprimakiak
betetzeko. Baita 
foroetako oharrak 
idazteko ere.

Foroetako oharrak eta 
jakinarazpenak

Erregistroak eta koadernoak

Intzidentzia-parteak

Inbentarioak

Galdetegiak

Pasadizoak, kontaketak eta
intzidentzien deskribapenak



2. UNITATE-ARDURADUNA

2.1. Erabilera-esparruak
Unitate-arduradunei dagokienez, euren funtzio edo betebeharretatik abiatuta erabilera-
esparruen sailkapen egin da. Kasu honetan, erabilera-esparruak egoitzaren eta zerbi -
tzuen arten bereizi dira. Funtzio askok erabiltzaileekin zerikusia duten arren, ez dira
zuzenean berarekin harremanetan jarrita burutuko, beraz, horiek egoitzarekin lotzen
diren erabilera-esparruen barruan sartuko lirateke. Halaber, zaintzaileen erabilera-es-
parruen analisian bezala, eremu publiko eta pribatuaren arteko bereizketa egin da.

9 Dokumentu batzuen izenak gaztelaniaz agertuko dira, jatorrizko eranskinetan hizkuntza horretan adierazten
baitira.
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TESTU-GENEROA

Ohar eta 

jakinarazpenak 

Erregistroak

IDAZMEN MAILA 

A2

A2

DOKUMENTUA

1. Foroetako oharrak 

2. Jarduerak / Actividades

3. Control esfínteres externos

4. Registro de externos 5. Hoja de registro

6. Hipikan parte-hartzea 2018. Osteguneko taldea 11:30-12:30

/ Participación Hípica 2018. Grupo Jueves 11:30-12:30 

7. Irteeretan parte-hartzea / Participación en salidas

8. Eguneko zentruko aktibitateen erregistroa / 

Registro actividades de centro de día

9. Asteburuetako eta jaiegunetako jardueren erregistroa / 

Registro de actividades de fin de semana y festivos

10. Bisiten kontrola / Control de visitas

11. Aisialdi eta komunitatean parte hartzea / 

Hoja de participación en act. comunitarias y de ocio

12. Krisi epileptikoak / Crisis epilépticas 

13. Gau arreta jarraibideak / Pautas de atención nocturna

7. taula. Uliazpiren Donostia Zentroko zaintzaileen idazmen-mailaren proposamena testu-generoka9.
(Iturria: berezko ekoizpena)



Era horretara, egoitzan betetzen dituzten funtzioen artean, bost erabilera-esparru          be-
reizi dira:

1.   Erabiltzailea. Eremu pribatua
2.   Erabiltzailearen familia. Eremu pribatua
3.   Giza baliabideak. Eremu pribatua
4.   Baliabide materialak. Eremu pribatua
5.   Egoitza. Eremu pribatua

Eta egoitzatik kanpoko zerbitzuekin harremanetan bete beharreko funtzioen artean, era-
bilera-esparru bakarra:

1.   Kanpo-zerbitzuak. Eremu pribatua
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Postua: Unitate-arduraduna (Uliazpi)

Zerbitzua: Erakunde publikoak

Oinarrizko Funtzioa:

Puesto que garantiza la calidad de vida y atención en las diferentes situaciones
en las que se desarrolla la persona con retraso mental, procurando la mejora de
las mismas mediante la atención tecnica psicopedagógica y participando en la
gestión de los medios materiales y humanos a su disposición.

Realizar la evaluación de las personas atendidas.
Llevar a cabo la orientación psicopedagógica.
Planificar, programar y hacer el seguimiento de las actividades
diarias en situación de residencia, centro de día y comunidad.

Programar, poner en marcha y hacer el seguimiento de los obje-
tivos marcados en el P.P.I., en lo referente a aprendizajes o
adquisición de habilidades, así como de participación en la
vida diaria.

Ejecutar acciones directas de enseñanza y atención a la persona
atendida.

Orientar y supervisar el cuidado y atención a dar a la persona
atendida.

Coordinarse con el responsable de centro, así como con los otros
profesionales para la determinación y el seguimiento de ac-
ciones conjuntas que sirvan para mejorar la Calidad de vida y
Atención de las personas atendidas.

Propiciar contactos periódicos con las familias de cara a man-
tenerles informadas, proporcionarles pautas de actuación y
asesorarles en su campo de actuación. 

Formar e informar a la familia en los temas que demanden o re-
sulten de su interés.

Eremu pribatua. 

Erabiltzailea.

Eremu pribatua. 

Erabiltzailearen 

familia.

ERAKUNDEA 

(Donostia 

Zentroa)

Egoitza

Erabilera-esparrua Betebeharra

8. taula. Uliazpiren Donostia Zentroko unitate-arduradunen erabilera-esparruak. (Iturria: berezko ekoizpena)



2.2. Funtzio eta eginkizunak
Unitate-arduradunaren funtzio eta eginkizunen analisiei dagokienez, ondorengo lerroe-
tan laburki azalduko dira jasotako emaitzak, zaintzailearen analisian bezala, analisi-iriz-
pide bakoitzari banan-banan erreparatuz. Oraingoan guztira hogeita zazpi funtzio aztertu
dira eta funtzio bakoitzeko analisi sakona egin da (ikus 4. eranskina).

Uxue Zalbidea Olabarri

Hizkuntza-eskakizunak funtzio eta atazen arabera: Uliazpi

e-Hizpide. Monografiak 5 (2021) 53

Trabajar la comunicación interna, así como la implicación 
personal.

Definir los objetivos particulares del personal, así como su 
revisión y evaluación.

Entrenar y formar teórica y prácticamente al personal, en 
los temas de su competencia, de cara a que este tenga 
las habilidades suficientes para el desempeño de su trabajo.

Colaborar con el responsable de centro en la elección de 
sustituciones, contratos, etc. del personal.

Orientar y hacer el seguimiento del personal en prácticas 
y voluntariado.

Colaborar técnica y profesionalmente con el resto de R.U. 
de su centro y de los otros centros, así como con los otros 
profesionales del servicio.

Mantener periódicamente reuniones individuales y de grupo pe-
riódicas con el personal que está bajo su responsabilidad.

Detectar necesidades de entrenamiento y/o formación 
del personal.

Coordinarse con el Responsable de Centro y otros profesionales
para garantzizar la seguridad de las personas atendidas, para
mejorar su hábitat tanto en lo referente a mobiliario y deco-
ración como en la higiene y orden del mismo.

Colaborar en la elaboración de los planes de gestión, 
formación, y presupuestarios.

Participar en las reuniones del Equipo técnico directivo 
del centro, así como del Área.

Colaborar en la organización y realización de los servicios 
especiales.

Participar en los sistemas de Evaluación del servicio.
Asumir la representación del centro en ausencia del 
Responsable de centro, resolviendo las incidencias urgentes.

Elaborar los informes psicopedagógicos solicitados.
Investigar y llevar a cabo estudios técnicos dentro del marco del
plan de gestión establecido.

Colaborar en la búsqueda y relación con los diferentes agentes
sociales necesarios para la óptima integración de las 
personas atendidas en el medio y servicios de la comunidad 
y/o externos. � 

Participar en todas aquellas actividades que mejoren la 
imagen y conocimiento del campo.

Eremu pribatua.

Giza baliabideak.

Eremu pribatua. 

Baliabide materialak.

Eremu pribatua.

Egoitza.

Eremu pribatua.

Kanpo-zerbitzuak.

ERAKUNDEA 

(Donostia 

Zentroa)

Egoitza

Zerbitzuak

Erabilera-esparrua Betebeharra



Testuinguruaren ezaugarriak
Oro har, analisiei erreparatuz gero, antzeman daiteke unitate-arduradunak zaintzaileak
baino enuntziatario desberdin gehiago dituela funtzioak eta eginkizunak betetzerako or-
duan. unitate-arduradunaren eskala zaintzailearena baino altuagoa da, beraz, zaintzai-
leak ez dituen hainbat ardura hartzen ditu bere gain; horien artean, esaterako, kanpoko
erakundeekin harremanetan jartzea, zentroko talde psikopedagogikoarekin erabiltzai-
leen ebaluazioa egitea, etab. Horrenbestez, unitate-arduradunak bere eginkizunak be-
tetzean zaintzaileak baino enuntziatario gehiagorekin komunikatu beharko da.

Horiek horrela, unitate-arduradunen harreman-sareak aztertuz gero, antzeman daiteke
gehien errepikatzen diren rolak “unitate-arduradun – zaintzaile” eta “unitate-ardura-
dun – erabiltzaile” direla. Zehazki, maiztasun altuenetik baxuenera ordenatuz, honako
hau izango litzateke enuntziatzaile eta enuntziatarioen arteko rolen zerrenda:

1. Unitate-arduradun – zaintzaile
2. Unitate-arduradun – erabiltzaile
3. Unitate-arduradun – talde teknikoa (osasun-laguntzaile teknikoa, fisioterapeuta,

unitate-arduradunak, zentroko arduraduna)
4. Unitate-arduradun – zentroko arduradun
5. Unitate-arduradun – unitate-arduradun, talde psikopedagogikoa, erabiltzailearen

familia, fisioterapeuta
6. Unitate-arduradun – komunitateko agenteak, osasun-laguntzaile teknikoa
7. Unitate-arduradun – mediku, erizain, neurologo, gobernanta
8. Unitate-arduradun – entitateak: sozialak, hezkuntzakoak, komunikabideak…

Enuntziatzaile eta enuntziatarioa nortzuk diren identifikatzearekin batera, bien arteko
harremana nolakoa den aztertu da: formala edo gertutasunezkoa. Unitate arduradunaren
kasuan, zaintzaileak bezala, oro har, formala da lankideekin duen harremana laneko tes-
tuinguru batean dagoelako. Hala ere, harremana gertutasunezkoa izango da erabiltzai-
learekin komunikatuko den bakoitzean.

Gaiak
Unitate arduradunek euren eginkizunak betetzean baliatzen dituzten gai eta azpigaiei
dagokienez, honakoak identifikatu ditugu:

•   Norberaren ezaugarriak: gorputza, jarrerak, mugimenduak, sentimenduak,
izaera…

•   Datu pertsonalak: izena, adina, helbidea, sexua, jaioteguna, jatorria…
•   Ohiko jarduerak: eguneroko eginkizunak, egoerak, etxeko lanak, ohiturak…
•   Osasuna eta gorputza zaintzea: aholkuak, egoera fisikoa, botikak, gaixotasuna,

sintomak…
•   Elikadura: janaria, edaria, ordutegiak, menuak…
•   Hezkuntza: eskolaz kanpoko jarduerak…
•   Aisialdia: jolasa / jokoak, denbora-pasak…
•   Lana: lan-prestakuntza, lantokiak, lan-baldintzak, lan-tresnak, lanbideak, lan-

hi tzarmenak…
•   Giza harremanak eta harreman sozialak: familia, lagunak, adinekoak, elkarteak,

ezagun nahiz ezezagunen arteko harremana, umorea…
•   Etxea: etxeko tresnak, gelak, altzariak…
•   Euskal instituzioak eta administrazioa: udalak, foru aldundiak, jaurlaritza…

Oro har, eguneroko gaiak izango dira unitate-arduradunentzat, gehienetan, erabiltzaile-
arekin lotura izango dutenak; erabiltzailearen osasuna, jarduerak, dieta, eskolaz kanpoko
jarduerak, besteak beste.
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Hala ere, zaintzailearekin alderatuta, unitate-arduradunak gai gehiago menperatu be-
harko ditu kanpo-erakundeekin harremanetan jartzeko eta lan-esparruko gaiei buruzko
formakuntza-ikastaroak eskaintzeko. Administrazioari buruzko gaiak eta arreta berezia
behar duten pertsonen inguruko gaiak ondo menperatu beharko ditu langileak, eta,
beraz, hizkuntza-maila altuagoa beharko du izan.

Funtzio komunikatiboak
Halaber, unitate-arduradunak betebehar bakoitza burutzeko gauzatu behar dituen hiz-
kuntza funtzioak aztertu dira, xede komunikatiboen arabera. Horrela, hauek dira antze-
man ditugun funtzio komunikatiboak:

• Giza harremanak eta konplimenduak
– Agurtzea
– Nork bere burua eta besterena aurkeztea
– Arreta ematea / eskatzea

• Informazioa ematea eta eskatzea
– Datu pertsonalei buruzko informazioa eskatzea
– Zerbait dagoen, baden edo dagoen dakien galdetzea eta erantzutea
– Pertsonak deskribatzea: nolakoa den, non dagoen…
– Informazioa ematea eta eskatzea eguneroko kontuez
– Hurbilekoen deskribapen fisikoa egitea
– Leku, ordutegi, prezio, data, neurri, kopuruei buruz galdetzea eta erantzutea
– Jarraibideak, argibideak ematea eta eskatzea
– Aukerak eskaintzea

• Iritziak, ezagutzak eta jarrerak adieraztea eta egiaztatzea
– Zerbait baieztatzea / ezeztatzea
– Norbaiti buruz edo zerbaiti buruz iritzia eskatzea eta ematea
– Ezintasuna adieraztea
– Aisialdirako planak onartzea / ez onartzea
– Gustukoa dena eta ez dena adieraztea
– Iritzia adieraztea arrazoiak emanez
– Gaitasuna eta gaitasunik eza adieraztea
– Zailtasuna adieraztea
– Norbaitek zerbait egin beharra duela adieraztea
– Nork bere burua eskaintzea zerbait egiteko

• Sentimenduak, hunkipenezko jarrerak / egoerak adieraztea eta egiaztatzea
– Zalantza adieraztea
– Maitasuna adieraztea
– Haserrea adieraztea
– Besteen sentimenduen aurrean egoki erantzutea
– Asmo edo xedea adieraztea
– Esker ona adieraztea
– Estimua adieraztea
– Zerbait hobesten den galdetzea / adieraztea
– Aldarteaz, osasun-egoeraz galdetzea eta informazioa ematea
– Beldurra edo kezka adieraztea
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• Solaskidearengan eragitea
– Laguntza eskatzea eta eskaintzea
– Egiteko bat proposatzea
– Planak eta asmoak adieraztea
– Aginduak ematea
– Aholkuak ematea eta eskatzea
– Norbait lasaitzea
– Gaztigatzea, ohartaraztea
– Animatzea
– Kontsolatzea

Funtzio komunikatiboei erreparatuz gero, gehien errepikatuko diren hizkuntza xedeak
ditugu “solaskidearengan eragitea” eta “iritziak, ezagutzak eta jarrerak adieraztea”. Uni-
tate arduradunaren kasuan, bigarren hori etengabe errepikatuko da betebehar guztiak
aurrera eraman ahal izateko.

Testu-generoak
Zaintzaileek bezala, unitate-arduradunek funtzio eta eginkizunak betetzeko testu-genero
desberdinak erabiliko dituzte; batzuk langileak berak ekoiztu, eta beste batzuk, ulertu
beharko dituenak. Horrenbestez, oraingoan ere, HEOCaren sailkapena oinarri harturik,
testu-generoak bi multzotan banandu dira: ahozkoak eta idatziak. Eta talde bakoitzaren
barruan, ulermen-mailakoak eta ekoizpen-mailakoak bereizi dira.

Horiek horrela, Donostia Zentroko unitate-arduradunek euren eginkizunak betetzeko
ondorengo testu-generoak baliatuko dituzte:

• Ahozkoak

– Ulermena:
Elkarrizketak
Azalpenak
Aholkuak
Balorazio, iritzi edo kexu sinple eta laburrak

– Ekoizpena:
Agindu laburrak
Pertsonen deskribapen fisikoak
Elkarrizketak
Galde-erantzunak
Azalpenak, iritziak eta argudioak
Jendaurreko aurkezpenak
Pertsonen egoera fisiko eta psikologikoen, izaeren eta sentipenen deskribapena
Gauzen, tokien eta pertsonen deskribapenak
Aholkuak, argibideak eta jarraibideak

• Idatziak

– Ulermena:
Gertakarien parteak eta koadernoak
Ohar eta jakinarazpenak
Foroetako oharrak
Erregistroak
Txostenak
Lan-proposamenak
Mezu elektronikoak
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– Ekoizpena:
Mezu elektronikoak
Foroetako oharrak
Erregistroak
Inprimakiak
Parteak eta koadernoak
Gonbidapen-oharrak, proposamenak
Bilera-aktak
Lan-esparruan gai baten azalpena
Txostenak

Ahozko testu-generoei dagokienez, unitate-arduraduna gai izan beharko da elkarrizketak
mantentzeko eta erakundeko gainerako profesionalen azalpenak, iritziak, argudioak, ke-
xuak, balorazioak, etab. ulertzeko. Era berean, zaintzaileak ez bezala, jendaurreko aur-
kezpenak egin beharko ditu eta horrek hizkuntza-maila altuagoa eskatuko dio langileari
(C1 maila).

Idatzizko testu-generoei dagokienez, unitate-arduradunak ere erakundeko foro desber-
dinetako oharrak, erregistroak, koadernoak, inprimakiak eta parteak bete eta ulertu be-
harko ditu. Baina, horrez gain, bilera-aktak, txostenak edota lan-esparruko gaien
azalpenak idazteko gaitasuna izan beharko du eta horretarako langilearen gaitasun maila
altua izan beharko du, C1 mailakoa gutxienez.

2.3. Dokumentu idatzien analisia
Unitate-arduradunen dokumentu idatzien analisiari dagokionez, arestian aipatu bezala,
ondorengo testu-generoak aztertu dira (ikus 5. taula):

•   Pertsonen, tokien eta gauzen deskribapenak
•   Ohar eta jakinarazpenak
•   Pasadizoak, kontaketak, istripuaren/intzidentziaren deskribapena
•   Egitaraua
•   Gonbidapen-oharrak, proposamenak
•   Bilera-akta
•   Lan-esparruan gai baten azalpena / Jendaurreko aurkezpena
•   Txostena
•   Balioespen eta kexuak: zerbitzu bati buruzko iritzia emateko…
•   Mezu elektronikoa
•   Baimen-eskaria

Analisia egiteko zaintzaileen atalean aipatutako analisi-irizpideak jarraitu dira. Guztira,
hamaika testu-genero aztertu dira (ikus 5. eranskina), A2 mailatik C1 mailara bitartean
kokatzen direnak HEOCaren arabera. Horiek horrela, atal honetan, maila bakoitzeko ana-
lisi bana aurkeztuko da, egindako analisien eredu gisa:

•   A2 maila: egitaraua
•   B1 maila: pertsonen, tokien eta gauzen deskribapenak
•   B2 maila: bilera-akta
•   C1 maila: txostena
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2.3.1. Egitarauen analisia
Egoitza: Donostia Zentroa (Donostia)
Testu-generoa: egitaraua
Aztergai izandako dokumentazioa: Organización de actividades (centro de día, fin de

semana, salidas especiales…)

– Organización entresemana Julio- 1ª quincena septiembre 2018

– Salida a la playa

– Fiesta Zubieta

– Viernes 18 de enero 2019

– Actividades mañana (3 cuid. Uliazpi) 7 marzo 2019

A. HEOC
HEOCean B1 mailatik aurrera kokatzen dira egitarauak. Aztergai izan direnak ekintza
edo ekitaldi konkretuetarako sortu izan diren arren, erreferentzia izango dira uni-
tate-arduradunek egunerokoan idatzi behar dituzten egitarauak nolakoak diren eza-
gutzeko. Hain zuzen ere, lehen begirada batean ikus daiteke dokumentuek egitura
bera edo antzekoa jarraitzen dutela, gaiak desberdinak izan arren. Horrekin batera,
ez da testu jarraiturik agertzen puntuka aurkezten baitira ekintza eta azalpen guztiak,
horrenbestez, baliteke A2 mailatik gertuago egotea B1etik baino.

Aipatzekoa da, oro har, aztertu diren dokumentuetan ekintza edo jaialdi berezien
berri emateko ondorengo egitura jarraitzen dela: eguna, ordutegia, erabiltzaileak,
zaintzaileak eta antolakuntza.

Adierazpide testualak
Dokumentuen egitura alde batera utziz, HEOCean azaltzen diren adierazleetan oi-
narrituta, testuetako adierazpide testualetan jarriko da arreta ondorengo lerroetan.
Horretarako, lehenik eta behin sekuentziei, ondoren, testuaren konexioari (testu-
antolatzaileak, puntuazioa) eta, azkenik, aditzei erreparatuko zaie.

• Sekuentziak
– Azalpena (deskripzioa, argudioa, esplikazioa…)

• Konexioa

> Testu-antolatzaileak

1. Lokailuak
1.1.  Emendiozkoak: “y” eta “e”

– “La hípica la realizaremos los miércoles y los jueves. (ver hoja específica)” 
– “Salidas y jardín.”
– “Las salidas de X, Externos e Hidroterapia son de 15,15 a 17,15.”
– “Cada usuario irá con el bañador puesto, crema solar echada, visera-gorra

y llevará en una bolsa a parte una muda de recambio.” 
– “1 pad de Careaga 1/3 no sale y apoya a Uliazpi de 11:00 a 13:00.” 
– “X va a taller en vez de X y el viernes al revés.” 
– “X y X comen en C1.”
– “Serán entre 15-20 personas, entre adultos y niños.”
– “Los cuidadores con los usuarios, estarán en la Sala Polivalente a las 17:00,

con platillos, gorros, tambores y pañuelos.”
– “X y X”
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2. Denbora-antolatzaileak
– “Por la mañana”
– “Por la tarde”
– “Por la mañana, en julio, se sigue la misma organización que el resto del

año (…).”
– “Los miércoles 4, 11, 18 y 25 de julio y el 5 y el 12 de septiembre hay

Musicoterapia.”
– “Por la tarde el viernes no habrá actividades en el Centro de Día.”

> Puntuazioa
HEOCaren arabera “oinarrizko erabiltzaileak, bereziki ahozko adierazpidera jotzen
badu ere, testu idatzietan perpaus bakunak ez ezik elkartuak ere baliatzen ditu
(denborazkoak, kontzesiozkoak…).” (Gonzalez de Txabarri et al., 2015, 110. or.)

1. Puntua: esaldi eta esapide sinpleen bukaeran.
– “No hay teatro por la mañana.”
– “El taller, la Sala de Estimulación Multisensorial funcionan como el resto del

año.”
– “(…) Si Careaga no puede utilizar su jardín, externos utilizará el de motricidad

gruesa.”
– “(…) De 13:00 a 15:00 X apoya el comedor de Uliazpi.”
– “(…) Llegan de las colonias abiertas a Uliazpi a las 13:50.”
– “En audiovisuales a 1ª hora y masaje/ m. fina a 2ª además del grupo de los

martes de Careaga se queda X.”
– “Este año también vendrá a tocar un grupo de la Tamborrada de adultos de

la Ikastola Zurriola.”
– “Serán entre 15-20 personas, entre adultos y niños.”
– “Se pone música para esperar animados a la Tamborrada.”

2. Etenpuntuak: esaldia bukatu gabe utzi dela adierazteko.
– “Gobernanta: comida del centro, tres pasados, nevera con bebidas, algún yo-

gurt, vajilla desechable, servilletas…” 
– “Enseres: toallas de playa, crema solar…” 

3. Koma: testu-antolatzaileen ondoren, tartekiak, emendiozkoetan, hautakarie-
tan (edo, hala, nahiz, zein) eta aurkarietan (baina, baizik, ezpada…)

– “Polideportivo, Tximeleta, Taller de cocina y Muxucan: No hay”
– “Por la mañana, en julio, se sigue la misma organización (…)”
– “Gobernanta: comida del centro, tres pasados, nevera con bebidas, algún yo-

gurt, vajilla desechable, servilletas …”
– “Enseres: toallas de playa, crema solar …”
– “Taller: X se queda con: X, X, X, X, X, X.”
– “Los cuidadores con los usuarios, estarán en la Sala Polivalente a las 17.00,

con platillos, gorros, tambores y pañuelos.”

• Aditzak
Aztergai izan ditugun lehenengo lau dokumentuetan, aditzak gehienbat “Organiza-
ción” atalean daude (bosgarrenaren egitura zeharo desberdina baita). Atal horretan,
ekitaldian edo egun horretan egingo denaren azalpena ematen da, beraz, horreta-
rako, gehien erabiliko diren aditz denborak orainaldia eta etorkizuna izango dira.
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Aditz horien artean, asko hirugarren pertsonan adierazten dira, singularrean edo
pluralean, erabiltzaileei zein zaintzaileei egiten baitzaie erreferentzia gehienetan:

– 1. dokumentua: “salen”, “volverán”, “participan”, “se quedan”, “vuelvan”, “utiliza-
rán”, “están”, “utilizará”, etab.

– 2. dokumentua: “irá”, “llevará”, “sale”, “apoya”, etab.
– 3. dokumentua: “hacen”, “se queda”, “irá”, “va”, “come”, “comen”, “llegan”, etab.
– 4. dokumentua: “vendrá”, “serán”, “llegarán”, “habrá”, “estarán”, “tienen”, etab.

Hala ere, horiez gain, zenbait aginte-adizki jokatu gabe ere egongo dira:
– 1. dokumentua: “ver hoja de salidas”, “ver hoja de organización”, “ver hoja Musi-

coterapia”, etab.
– 2. dokumentua: “llevar la cámara”
– 3. dokumentua: “Hay que llevar la medicación de la comida”
– 4. dokumentua: “Tener en cuenta que (…)”

Arestian aipatu bezala, bosgarren dokumentuaren egitura zeharo desberdina da,
erabiltzaileen goizetako ekintzak azaltzen baitira taula batean. Zehazki, asteko egu-
netan eta orduetan banandurik agertuko dira ekintza horiek. Aipatzekoa da, aurreko
dokumentuetan ez bezala, unitate-arduradunak idatzi beharreko oharrak oso eske-
matikoak eta laburrak direla. Izatez, taula osoan bi aditz ageri dira soilik, oharren
sinpletasunaren isla izan daitezkeenak:

– 5. dokumentua: “ver hoja”, “X hace actividades con Uliazpi”, etab.

B. Gaia
Horrelako egitarauetan jorratuko dituzten gaiak, oro har, ezagunak izango dira uni-
tate-arduradunentzat, gertaeren mundukoak eta euren lan munduari dagozkienak.
Hain zuzen ere, gehienak egunerokotasunean eskuartean izango dituzten gaiak dira;
ohiko jarduerak, aisialdia, giza harremanak eta harreman sozialak, bidaiak eta bisitak,
ospakizunak, kultura, besteak beste. Beraz, alderdi horretatik, unitate-arduradunak
ez du bestelako zailtasunik izango horrelako egitarauak eta oharrak idazteko.

C. Ainguraketa
Jakina da, idazten dugunean, estatus altuagoa duen norbaitengana zuzentzeko erre-
gistro bat darabilgula, eta gure mailako edo estatus baxuagoko norbaitengana jotzeko,
ordea, beste bat. Kasu honetan, unitate-arduradunak idatziko ditu aztergai izandako
bost dokumentuak eta dokumentu horien hartzaileak Uliazpiko langile, erabiltzaile,
erabiltzaileen familiak, etab. izango dira, beraz, estatus bereko, baxuagoa edo altuagoa
duen norbaitentzat idatziko ditu. Hori horrela, kasu batzuetan enuntziatzaile eta har -
tzailearen arteko distantzia nabaria da, eta hori testuan darabilten modalizazioari
esker islatzen da.

Era berean, aipatzekoa da instrukzio kutsua dutela atal batzuek, antolakuntzaren in-
guruko azalpena ematen denean, gehienbat. Infinitiboa ohikoa izango da mota hone-
tako produkzioetan.

•   Modalizazioa:
– “Ver hoja de Salidas mañana julio y septiembre.”
– “Llevar la cámara.”
– “Tener en cuenta que los que llevan tambor “de pie” tienen que llevar cinturón

para sujetarlo.”
– “Valorar cada grupo si le dáis antes la merienda o después de la tamborrada.”
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Ekintza komunikatibo guztiak testuinguru jakinetan gauzatzen dira, maila bakoitzean ezaugarri 

zehatzak dituzten testuinguruetan, alegia.

Enuntziatzailea -
enuntziatarioa

Xedea Erabilera-esparrua

Gaitasun soziolinguistikoaren garapena.

TESTUINGURUAREN EZAUGARRIAK
A2

Solaskidearen rolak:
Senide – senide
Lagun – lagun
Ezagun – ezezagun

Solaskideen arteko harremana:
Berdinen artekoa edo 
gertutasunezkoa

A1 mailakoez gain,

Giza harremanak edo 
konplimenduak

+ interesa adieraztea
+ goraintziak ematea
+ …

Informazioa ematea / eskatzea
+ pertsonak, lekuak eta gauzak 

deskribatzea
+ zerbait badagoen, baden edo 

dakien galdetzea eta erantzutea
+ …

Iritziak, ezagutzak eta jarrerak
adieraztea eta egiaztatzea

+ norbaiti buruz edo zerbaiti buruz
iritzia eskatzea eta ematea

+ adostasuna / desadostasuna 
eskatzea eta ematea

+ …

Gustuak, sentimenduak adieraztea
+ aldarteaz, osasun-egoeraz galdetu

eta informazioa ematea
+ zerbait gustukoa den ala ez 

adieraztea
+ …

Solaskidearengan eragitea
+ planak eta asmoak adieraztea
+ gonbidapena onartzea / gaitzestea
+ …

Pertsonen arteko harremanean
eta solaskideen hurbileko 
munduan:

- Senitartekoa
- Lagunartekoa
- Zerbitzuguneak: dendak, 

informazio-bulegoak...

• Aditzaren forma inpertsonala:
– “Las actividades del centro se desarrollarán del 2 al 26 de julio y del 4 al 14 de

septiembre.”
– “Por la mañana, en julio, se sigue la misma organización que el resto del año

con algunos pequeños cambios, que tienen que ver con la reorganización de
las salidas.”

– “Hay que llevar la medicación de la comida”
– “A las 17:00h. se pone música para esperar animados a la Tamborrada.”
– “Se realiza como siempre”

D. Laburpena
HEOCaren arabera, A2 mailan kokatuko genituzke egitarau hauek ondorengo
arrazoiengatik:

•   Egitarauak ‡ B1 mailatik aurrera.
•   Ez da testu jarraitua, puntuka azaltzen dira ideiak eta oso ohar sinpleak ‡ horre-

gatik, B1 gehiegi litzateke.
•   Zentroko ospakizunen, festen edota ekintza berezien berri ematen da egitarau

hauetan.
•   Lexiko konkretua, baina urria.
•   Lan munduko gaiak, ezagunak, ohikoak, egunerokotasunekoak.
•   Modalizazioa zenbait kasutan, infinitiboa eta aditzaren forma inpertsonala

baliatuz.
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A2

ENTZUMENA MINTZAMENA IRAKURMENA IDAZMENA

Hizkuntza estandarrean,
elkarrizketak eta 
jarraibideak ulertzeko
gai da; baita gai ezagunei
buruzko azalpenak 
ulertzeko ere.

Elkarrizketak

Azalpen laburrak

Aholkuak

Balorazio, iritzi edo kexu 
sinple eta laburrak

Egoera ezagunetan gai
izango da informazio-
truke errazetan 
moldatzeko; baita 
erabiltzaileen inguruko
azalpen errazak eta 
iritziak emateko ere.

Pertsonen egoera fisiko eta
psikologikoen, izaeren eta
sentipenen deskribapena

Gauzen, tokien eta 
pertsonen deskribapenak

Elkarrizketak

Galde-erantzunak

Azalpenak eta iritziak

Eguneroko gertakarien
parteak, koadernoak eta
erregistroak ulertzeko
gai izango da; baita
egoitzako gainerako 
langileek idatzitako 
oharrak ulertzeko ere.

Gertakarien parteak eta 
koadernoak

Ohar eta mezu laburrak

Erregistroak

Gai izango da eguneroko
erregistroak eta koader-
noak edota inprimakiak
betetzeko. Baita 
foroetako oharrak 
idazteko ere.

Foroetako oharrak eta 
jakinarazpenak

Erregistroak eta koadernoak

Erabiltzailearen bizitza-plan
profesionala

Ekintza berezi, festa edo 
irteeren inguruko egitarauak

Enuntziatzailea -
enuntziatarioa

Xedea Erabilera - esparrua

Solaskidearen rolak:
Unitate-arduradun – erabiltzaile
Unitate-arduradun - erabiltzaile-
aren familia
Unitate-arduradun – zentroko
edozein langile

Solaskideen arteko harremana:
Berdinen artekoa edo gertutasu-
nezkoa

Informazioa ematea / eskatzea
+ pertsonak, lekuak eta gauzak 

deskribatzea
+ zerbait badagoen, baden edo 

dakien galdetzea eta erantzutea
+ …

Iritziak, ezagutzak eta jarrerak
adieraztea eta egiaztatzea

+ norbaiti buruz edo zerbaiti buruz
iritzia eskatzea eta ematea

+ adostasuna / desadostasuna 
eskatzea eta ematea

+ …

Gustuak, sentimenduak 
adieraztea

+ aldarteaz, osasun-egoeraz 
galdetu eta informazioa ematea

+ zerbait gustukoa den ala ez 
adieraztea

+ …

Solaskidearengan eragitea
+ planak eta asmoak adieraztea
+ …

Pertsonen arteko harremanean
eta solaskideen hurbileko 
munduan:

- Senitartekoa
- Lagunartekoa
- Lanekoa



2.3.2. Pertsonen, tokien eta gauzen deskribapenen analisia
Egoitza: Donostia Zentroa (Donostia)
Testu-generoa: pertsonen, tokien eta gauzen deskribapena
Aztergai izandako dokumentazioa:

– Plan de vida de todos los usuarios

– Programa diario de todos los usuarios

– Informes psicopedagógicos de usuarios

A. HEOC
HEOCean B1 mailatik aurrera kokatzen dira pertsonen, tokien eta gauzen deskriba-
penak. Hori horrela, aipatzekoa da unitate-arduradunek baliatzen dituzten dokumen-
tuen artean hiru daudela genero honen barruan sailka daitezkeenak: “Plan de vida
de todos los usuarios”, “Programa diario de los usuarios” eta “Informes psicopeda-
gógicos de usuarios”. Era berean, aztergai izandako dokumentuetan, puntuka aur-
kezten dira erabiltzaileari buruzko datu eta deskribapen guztiak, beraz, baliteke A2
mailatik gertuago egotea B1etik baino.

Plan de vida de todos los usuarios

Esan daiteke “Plan de vida de todos lo usuarios” dela Uliazpiko erabiltzaileei bu-
ruzko dokumenturik esanguratsuena. Unitate arduradun, familia, zaintzaile eta era-
biltzailearen artean sortzen dute eta hiru urtetik behin osatzen da plan berri bat
(urtero berrikusi arren), informazioa eguneratuz eta beharrezkoak diren aldaketak
eginez. Bertan biltzen dira erabiltzailearen ezaugarririk aipagarrienak izaera, zale-
tasun edota gustatzen ez zaizkion gauzen inguruan. Dokumentu garrantzitsua da
hau, gehienbat, artatuarekin arituko diren langileentzat. Arreta berezia behar duen
per tsona batekin lan egiteko ezinbestekoa da pertsona hori xehetasunez ezagutzea,
horregatik, dokumentu honetan erabiltzailearen bizitzako alderdi desberdinak uki -
tzen dira.

Egiturari dagokionez, lehenik eta behin, pertsonaren deskribapena egiten da: adina,
izaera, zaletasunak, e.a. eta horrekin batera, Uliazpin daraman denbora, zentroaren
izena, edota, zein unitatetan dagoen argitzen da. Ondoren, erabiltzailearentzat ga-
rrantzitsuak diren pertsonak aipatzen dira eta horiek lau taldeetan banatzen dira:
“taldekideak”, “familia”, “laguntza pertsonak” (zaintzailea) eta “besteak”. Hori
eginda, zaletasunez edo gustuko dituen jarduerez hitz egiten da, eta, jarraian, Uliaz-
pin egiten dituen jarduerak (zentroan eta komunitatean) azaltzen dira. Era berean,
etxebizitza kideak aurkezten dira, argazki bana erakutsiz, eta ondoren, fokua era-
biltzailearen osasunean jartzen da. Hori horrela, “Nire osasuna” atalean, artatuaren
osasunaren inguruko berezitasunak azaltzen dira: dieta, ikusmena, artikulazioen
egoera, e.a. Horrekin batera, bere indarguneak eta zailtasunak zeintzuk diren azal -
tzen da, eta era berean, gustuko ez dituen gauzak adierazten dira ondorengo alder-
diak kontuan harturik: pertsonak/ harremanak, jarduerak/ zaletasunak,
elkarrekintza eta komunikazio moduak, janariak / edariak. Amaitzeko, azkenengo
atalean, erabiltzaileak lortu nahi dituen ametsak, desirak eta helburuak zeintzuk
diren azaltzen da.

Programa diario de los usuarios

Hirugarren eranskinari dagokionez, bizitza-planaren antzekoa dela esan daiteke,
baina eskematikoagoa eta laburragoa. Zehazki, helburua da langileak lehen begirada
batean erabiltzailearen inguruko daturik garrantzitsuenak ezagutzea. Horretarako,
artatuaren ezaugarriak orrialde bakarrean azaltzen dira, bisualki oso ondo desber-
dintzen diren lau ataletan: “Cosas que tienes que saber de mí”, ”Me gustaría probar
a…”, “Cosas que hago con tu ayuda / Cosas que me gustaría que supieras” eta era-
biltzailearen ekintzen ordutegiaren taula.
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Informes psicopedagógicos de usuarios

Laugarren eranskina desberdina da. Zehazki, txostenaren lehenengo puntuetan era-
biltzaileari buruzko datu pertsonalak eta pertsonaren deskribapena ageri dira, eta
jarraian, taula bat dago unitate-arduradunek oharrekin bete beharrekoa. Taula ho-
rretan, erabiltzaileei buruzko alderdi eta egoera konkretuei (“autocuidado”, “tareas
del hogar”, “comunicación”, “habilidades sociales”, besteak beste) buruzko oharrak
idatzi behar dituzte arduradunek, ondorengo irizpideetan oinarrituta: “Participación
de la persona”, “Apoyo (del personal y contexto)”, “Dificultades” eta “Preferencias”.

Adierazpide testualak
Dokumentuen egitura alde batera utziz, adierazpide testualetan jarriko da arreta on-
dorengo lerroetan. Horretarako, HEOCa oinarri harturik, lehenik eta behin sekuen -
tziei, ondoren, testuaren konexioari (testu-antolatzaileak, puntuazioa) eta, azkenik,
aditzei erreparatuko zaie.

• Sekuentziak 
– Azalpena (deskripzioa, argudioa, esplikazioa…)

• Konexioa

> Testu-antolatzaileak

1. Lokailuak
1. 1. Emendiozkoak

– “(…) X nire tutorea da eta X bere emaztea, X eta X, X, X eta X nire ilobak.” 
– “Agian, harreman estuxeagoa Xekin, hori ere maila handiko emakume bat

delako.”
– “(…) hatza beti ezpainetan edukitzen dut (gauez ere bai…)” 
– “Gainera, batzuetan dosia handitu behar izaten didate (…).”
– “(…) igeri egiten badakit, gainera, jarraian asko gustatzen zaidan masaje

bat ematen didate.”
– “Soy una persona sociable y cariñoso, testarudo y un poco quejica.” 
– “Me gusta mucho disfrazarme y los cabezudos.”
– “Sube y baja escaleras sin problemas (…)”
– “Se levantan a las 00:00 y a las 6:00 y ella se levanta de manera autónoma

si tiene más necesiadad.”
– “Se agacha e incorpora sin dificultades (…)”
– “También tiene alguna frase estereotipada.”
– “También reconoce con cierta facilidad, los diferentes estados emociona-

les de los otros.”
1.2. Aurkaritzakoak

– “(…) lehenengo urtea oso gogorra izan zen niretzat (…), orain, ordea, oso
ondo nago.”

– “(…) azken hilabeteetan, ordea, areagotu egin da.”
– “Ondo moldatzen naiz taldekide guztiekin baina ez daukat harreman be-

rezirik horietako inorekin.”
– “(…) baina nahiago izaten dut ezagutzen dudan norbaitekin joatea.”
– “Tiene deambulación independiente, aunque habitualmente anda muy

despacio.”
– “Sube y baja esacleras, aunque busca el apoyo del pasamanos.”
– “Tiene dificultades en las tareas de motricidad fina, pero puede pinzar.” 
– “Abrocha y desabrocha botones, no ata los cordones en todos sus pasos,

pero hace la lazada.”
– “Le gusta estar con la gente, aunque en un principio puede mostrarse tímida.”
– “El grado de autocontrol que demuestra en casa es bajo, sin embargo no

es así en otros entornos”
1.3. Ondoriozkoak
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– “62 urteko emakume bat naiz eta, horrenbestez, zentroko pertsonarik
beteranoena.”

– “(…) eta horregatik hartu behar izaten dut medikazioa etengabe (…).”
– “Me han quedado secuelas en una mano, por eso trata de animarme a que

haga todo lo que pueda con ella.”
– “Me gustan mucho los animales, por eso voy a terapia canina (…)”

1.4. Kausazkoak
– “(…) izan ere, nahastu egiten naiz (…).”
– “(…) aldaketarik gabe, izan ere, horrek segurtasuna ematen dit, konfiantza

…”
– “Nuevas actividades, ya que he demostrado que soy capaz y disfruto

mucho de todo lo que hago.”
– “Compresa normal antes de acostarse, ya que cuando se levanta para ir

al baño se le suele escapar un poco de orina (…)”

2. Denbora-antolatzaileak
– “(…) lehenengo urtea oso gogorra izan zen niretzat (…), orain, ordea, oso

ondo nago.”
– “(…) azken hilabeteetan, ordea, areagotu egin da.”
– “(…) aspaldi honetan Xri garrasi egiten diot (…).”
– “Harreman berezia dut X nire tutorearekin, nahiz eta batzuetan “X!” ga-

rrasi egin niri arreta eskaintzera etortzeko (…)”
– “Lehen, adibidez, ongi jarraitzen nuen western film bat, baina orain ez.” 

3. Zehatzaileak edo adibide ematekoak
– “Lehen, adibidez, ongi jarraitzen nuen western film bat, baina orain ez.” 
– “(…) adibidez, nire armairua ordenatzea gustatzen zait.”

4. Ordena-adierazleak
– “(…) batzuetan tresnaren bat jotzen dut pare bat aldiz baina gero lurrean

uzten dut (…).”

> Puntuazioa
HEOCaren arabera “erabiltzaile independenteak maiz joko du azalpenera eta
kontaketara; gero eta testu-antolatzaile gehiago (hautakariak, ondoriozkoak,
kausazkoak …) baliatu beharko ditu, eta aberatsago idatziko du (gero eta adber-
bio eta adjektibo gehiago …). Horrek guztiak esaldien joskera zailduko du.” (Gon-
zalez de Txabarri et al., 2015, 142. or.)

1. Puntua: esaldi eta esapide sinpleen bukaeran.
– “Zaintzailearen ondoan egoten naiz eta ez diot kasu handirik egiten pantai-

lan azaltzen denari.” 
– “Colaboro en el aseo, poniéndome de pie agarrado a una barra en la pared

cuando me lo pides.”
– “Puede correr y saltar.”

2. Etenpuntuak: esaldia bukatu gabe utzi dela adierazteko.
– “Maila handia dut eta oso autonomoa izan naiz, gero eta laguntza gehiago

behar izan arren (eskuak eta hortzak garbitzeko, oinetakoak lotzeko…)”
– “Me gusta mucho jugar a cartas con X, hacer puzzles, encajables, salir a la

calle a pasear, bañarme en la piscina…”
– “Compresa normal antes de acostarse, ya que cuando se levanta para ir al

baño se le suele escapar un poco de orina, mojándose la braga, el pijama…” 
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3. Koma: testu-antolatzaileen ondoren, tartekiak, emendiozkoetan, hautakarie-
tan (edo, hala, nahiz, zein) eta aurkarietan (baina, baizik, ezpada…)

– “Lehen, adibidez, ondo jarraitzen nuen western film bat, baina orain ez.”
– “Me han quedado secuelas en una mano, por eso trata de animarme a que

haga todo lo que pueda con ella.”
– “Tiene dificultades en las tareas de motricidad fina, pero puede pinzar.”

4. Komatxoak: aipuak adierazteko.
– “(…) “Ez du hitz egiten”, “zergatik ez du hitz egiten Xk” erako azalpenak egi-

ten ditut edo Xk “molestatu egiten nau” jangelan ibiltzen denean erakoak.” 
– “(…) nahiz eta batzuetan “X!” garrasi egin niri arreta eskaintzera etortzeko

(…). X, beste txandako nire gogoko zaintzailea ere inportantea da niretzat,
“pitxurrina”esaten diot.”

• Aditzak
Lehenengo eta bigarren dokumentuetan aditzak, gehienbat, lehenengo pertsonan
ageri dira, erabiltzaileak berak hitz egin eta azalpenak emango balitu bezala. Era-
biltzaileak bere egunerokotasunean egiten dituen eta gustuko dituen gauzen ingu-
ruko azalpenak izanik, ulergarria da aditz horien artean, gehiengoa orainaldi
burutugabean agertzea:
– 1. dokumentua: “gustatzen zait”, “daramatzat”, “gozatzen dut”, “joaten naiz”, “ema-

ten dizkiot”, “moldatzen naiz”, “garrasi egiten diot”, “eserita egoten naiz”, “eskatzen
dizkiot”, “ezagutzen ditut”, “esaten diot”, “erreparatzen diet”, “lasaitu egiten naiz”,
“gustatzen zaizkit”, “gustuko ditut”, “eskatzen dut”, “jotzen dut”, “abesten dut”,
“parte hartzen dut”, “nahiago dut”, “ibiltzen naiz”, e.a.

– 2. dokumentua: “soy”, “voy”, “presento”, “colaboro”, “tengo”, “me gustan”, “me
viene”, “disfruto”, “me encantan”, etab.

Hala ere, badira lehenaldi burutu zein burutugabean ageri diren aditzak, erabiltzai-
leak bizi izandako pasadizoak edo gertaerak azaltzeko baliatzen direnak:
– 1. dokumentua: “etorri nintzen”, “kosta egin zitzaidan”, “nahi nuen”, “joan nintzen”,

“ibili nintzen”, “jarraitzen nuen”, “hasi ginen”, “gozatu nuen”, etab.
– 2. dokumentua: “tuve”

Hirugarren dokumentuan aurki daitezkeen aditzei dagokienez, hirugarren pertso-
nan daude gehienak, erabiltzailearen jarrerari egiten baitzaio erreferentzia. Gehie-
nak orainaldi burutugabean ageri dira:
– 3. dokumentua: “tiene”, “sube”, “baja”, “busca”, “muestra”, “se agacha”, “se incor-

pora”, “participa”, “está”, “tiende”, “es”, “puede”, “se levanta”, “necesita”, “requiere”,
“va”, “duerme”, “utiliza”, “bebe”, “usa”, “mastica”, “traga”, “le gusta”, “le cuesta”, “se
niega”, “se maneja”, “abrocha/ desabrocha”, “retira”, “comprende”, “emite”, “se
acerca”, “dice”, “disfruta”, etab.

B. Gaia
Horrelako deskribapenetan jorratuko dituzten gaiak, oro har, ezagunak izango dira
unitate-arduradunentzat, gertaeren mundukoak eta euren lan munduari dagozkienak.
Hain zuzen ere, gehienak egunerokotasunean eskuartean izango dituzten gaiak dira,
erabiltzailearen datu pertsonalak, norberaren ezaugarriak, ohiko jarduerak, aisialdia,
giza harremanak eta harreman sozialak, gorputza eta osasuna, edota, elikadura, bes-
teak beste. Beraz, alderdi horretatik, unitate-arduradunak ez du bestelako zailtasunik
izango horrelako deskribapenak eta oharrak idazteko.
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C. Ainguraketa
Jakina da, idazten dugunean, estatus altuagoa duen norbaitengana zuzentzeko erre-
gistro bat darabilgula, eta gure mailako edo estatus baxuagoko norbaitengana jotzeko,
ordea, beste bat. Kasu honetan, unitate-arduradunak idatziko ditu aztergai izandako
hiru dokumentuak eta zaintzaileek, unitate-arduradunek, erabiltzaileen familiek eta
zentroko arduradunak izango dituzte eskuragarri.

Hala ere, lehenengo eta hirugarren eranskinek berezitasun bat dute, lehenengo per -
tsonan baitaude idatziak, erabiltzaileak berak azalpenak emango balitu bezala. Beraz,
aipatutako modalizazioa ez da nabarituko bi dokumentu horietan; bai, ordea, lauga-
rren eranskinean. Azken honetan, aditzaren forma inpertsonala darabil unitate-ar-
duradunak enuntziazaile eta hartzailearen arteko distantzia nabarmentzeko:

• Aditzaren forma inpertsonala:
– “Puede necesitar que se le de la instrucción más de una vez.”
– “No se ha observado.”
– “Se desconocen.”

D. Laburpena
HEOCaren arabera, B1 mailan kokatuko genituzke deskribapen hauek ondorengo
arrazoiengatik:

•   Pertsonen, tokien eta gauzen deskribapenak ‡ B1 mailatik aurrera.
•   Ez da testu jarraitua, baina azalpen ugari eta adierazpide testual nahikotxo 

‡ horregatik, A2 maila gutxiegi litzateke.
•   Erabiltzaileei buruzko azalpenak ematen dira.
•   Lexiko konkretua, baina urria.
•   Lan munduko gaiak, ezagunak, ohikoak, egunerokotasunekoak.
•   Oro har, modalizazio gutxi; 4. eranskinean izan ezik, non unitate-arduradunak

aditzaren forma inpertsonala darabilen enuntziatzaile eta hartzailearen arteko
distantzia nabarmentzeko.
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Ekintza komunikatibo guztiak testuinguru jakinetan gauzatzen dira, maila bakoitzean ezaugarri 

zehatzak dituzten testuinguruetan, alegia.

Enuntziatzailea -
enuntziatarioa

Xedea Erabilera-esparrua

Gaitasun soziolinguistikoaren garapena.

TESTUINGURUAREN EZAUGARRIAK
B1

Solaskidearen rolak:
Senide – senide
Lagun – lagun
Ikaskide- ikaskide
Ezezagun- ezezagun
Ikasle- irakasle

Solaskideen arteko harremana:
Berdinen artekoa edo gertutasu-
nezkoa Urruntasunezkoa

A1 mailakoez gain,

Giza harremanak edo 
konplimenduak

+ Doluminak ematea
+ Arreta eskatzea
+ …

Informazioa ematea / eskatzea
+ Gertaera edo albiste baten 

kontaketa egitea…
+ Deskribapen fisiko zein 

psikologikoak egitea…
+ …

Iritziak, ezagutzak eta jarrerak
adieraztea eta egiaztatzea

+ Gai bati buruzko azalpena egitea
zerbait argudiatuz

+ Ideiak, pertsonak, objektuak, 
lekuak eta egoerak alderatzea

+ …

Sentimenduak eta jarrerak 
adieraztea

+ Ustekabea, zalantza eta harridura
adieraztea

+ Maitasuna adieraztea
+ …

Solaskidearengan egitea
+ Baimen-eskaera egitea eta 

erantzutea
+ Norbait

Pertsonen arteko harremanean
eta solaskideen hurbileko 
munduan:

- Senitartekoa
- Lagunartekoa
- Zerbitzuguneak: dendak, 

informazio-bulegoak…
- Aisialdikoa
- Lanekoa
- Akademikoa

Enuntziatzailea -
enuntziatarioa

Xedea Erabilera-esparrua

Solaskidearen rolak:
Unitate-arduradun – erabiltzaile
Unitate-arduradun – erabiltzaile-
aren familia
Unitate-arduradun – mediku
Unitate-arduradun – neurologo
Unitate-arduradun – erizain
Unitate-arduradun – fisiotera-
peuta
Unitate-arduradun – zaintzaile
Unitate-arduradun – zentroko
arduradun

Solaskideen arteko harremana:
Berdinen artekoa edo 
gertutasunezkoa

Urruntasunezkoa

Giza harremanak edo 
konplimenduak

+ Doluminak ematea
+ Arreta eskatzea
+ …

Informazioa ematea / eskatzea
+ Gertaera edo albiste baten 

kontaketa egitea…
+ Deskribapen fisiko zein 

psikologikoak egitea…
+ …

Iritziak, ezagutzak eta jarrerak
adieraztea eta egiaztatzea

+ Gai bati buruzko azalpena 
egitea zerbait argudiatuz

+ Ideiak, pertsonak, objektuak, 
lekuak eta egoerak alderatzea

+ …

Sentimenduak eta jarrerak 
adieraztea

+ Ustekabea, zalantza eta 
harridura adieraztea

+ …

Solaskidearengan egitea
+ Baimen-eskaera egitea eta 

erantzutea
+ Norbait

Pertsonen arteko harremanean
eta solaskideen hurbileko 
munduan:

- Senitartekoa
- Lagunartekoa
- Aisialdikoa
- Lanekoa



2.3.3. Bilera-akten analisia
Egoitza: Donostia Zentroa (Donostia)
Testu-generoa: bilera-akta
Aztergai izandako dokumentazioa: actas de diferentes reuniones en las que participa
y lidera (reuniones de grupos, reuniones con personal de fines de semana, reuniones
con personal de noches, reuniones de proceso…)

– Acta/ Batzar-agiria (2019/06/12)

– Acta/ Batzar-agiria (2019/04/29)

B1
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ENTZUMENA MINTZAMENA IRAKURMENA IDAZMENA

Erregistro estandarrean,
elkarrizketak eta azalpe-
nak ulertzeko gai da;
baita erabiltzaileen
kezka eta ardurak 
ulertzeko ere.

Elkarrizketak

Azalpen laburrak

Aholkuak (medikuaren 
gomendioak)

Balorazio, iritzi edo kexu 
sinple eta laburrak

Eguneroko gaiei buruz,
bai bere lan-jarduerako
gaien gainean azalpenak
eta iritziak emateko gai
da, deskribapen eta 
azalpenak emanez, 
zuzentasun nahikoa onaz
eta nahiko erritmo 
uniformean.

Pertsonen egoera fisiko eta
psikologikoen, izaeren eta
sentipenen deskribapena

Gauzen, tokien eta 
pertsonen deskribapenak

Elkarrizketak

Galde-erantzunak

Azalpenak, iritziak eta 
argudioak

Aholkuak, argibideak eta 
jarraibideak

Eguneroko gertakarien
parteak, koadernoak eta
erregistroak ulertzeko
gai izango da; baita
egoitzako gainerako 
langileek idatzitako 
oharrak ulertzeko ere.

Gertakarien parteak

Ohar eta mezu laburrak

Erregistroak

Foroetako oharrak

Txostenak

Gai izango da eguneroko
erregistroak, parteak
edota inprimakiak 
betetzeko; baita 
erabiltzaileen bizitza-
plana eta txostenak
idazteko ere.

Mezu elektronikoak

Txostenak

Erabiltzailearen bizitza-plana

Erregistroak

Inprimakiak

Parteak

Bilera-aktak



A. HEOC
HEOCean B2 mailatik aurrera kokatzen dira bilera-aktak (bilera-deiak, berriz, B1etik
aurrera). Hori horrela, aipatzekoa da aztergai izandako bilera-aktetan, ez dela testu
jarraiturik agertzen, puntuka aurkezten baitira bileran ateratako ideia nagusiak; ho-
rrenbestez, B2 mailatik C1etik baino gertuago dagoela esan daiteke.

Horrekin batera, instrukzio testuaren kutsua dute langileak egin behar duenari bu-
ruzko argibideak eta gomendioak ematen direlako, hura jakinaren gainean egon
dadin.

Bestalde, darabilten lexikoari dagokionez, oso konkretua da, baina urria; eta, beraz, uni-
tate-arduradunek lexiko hori ikastearekin nahikoa izango lukete akta bat idazteko.

Halaber, kontuan hartzekoa da bilera-akta batean biltzen den informazioa sintesi bat
dela, hau da, bileran eztabaidatu eta ondorioztatu denaren laburpena; hortaz, egileak
oso ondo ulertu beharko ditu ideia eta kontzeptu guztiak sintesi hori sortu aurretik,
eta horrek trebetasun maila altuagoa edukitzera behartuko du unitate-arduraduna.

Adierazpide testualak
HEOCean azaltzen diren adierazleak oinarri harturik, ondorengo lerroetan bilera-
akten adierazpide testualetan jarriko da arreta. Horretarako, lehenengo, sekuentziei,
ondoren, testuaren konexioari (testu-antolatzaileak, puntuazioa) eta, azkenik, adi -
tzei erreparatuko zaie.

• Sekuentziak
– Azalpena (deskripzioa, argudioa, esplikazioa…)
– Preskripzioa (instrukzioa, agindua…)

• Konexioa

> Testu-antolatzaileak

1. Lokailuak
1.1. Emendiozkoak

– “Preparar su desayuno los martes y un día las fines de semana (en su
mesa, sin entrar en la cocina).”

– “Hace muchas actividades diferentes y sale con una frecuencia muy alta
(muxucan, piscina, estimulación sensorial, musicoterapia…).”

– “Planteamos como objetivo también dentro del plan de vida el que parti-
cipe en los próximos años en alguna excursión.”

– “Revisamos y actualizamos las pautas de noche de todos los usuarios de
Villa Uliazpi (documento adjunto).”

– “De momento, se está consiguiendo que se acueste entre las 23:00 y las
00:00 y luego duerme bien.”

1.2. Hautakariak
– “X tiene más acentuados los rituales que suele llevar a a cabo antes de

acostarse (o estar mucho tiempo en el baño, dar varias vueltas corriendo
alrededor del rellano, sentarse en la cama y hacer gimnasia…).”

1.3. Aurkaritzakoak
– “(…) y esperar a ver si se entretiene de otra manera o nos lo demanda

(pero no anticiparnos a su demanda).”
– “Trataremos de que vaya más veces pero con personal voluntario o de

prácticas.”
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– “Los cambios de incontinente se le están haciendo la mayoría de pie, aun-

que caminar ya le resulta muy difícil.”
– “En la piscina deambula de manera autónoma, pero ha estado tiempo sin

andar en las paralelas de motricidad gruesa.”
1.4. Kausazkoak

– “(…) y le quitamos como reserva del polideportivo, ya que le coincide con
el taller de abalorios y puede estar cansada.”

– “Otro de los objetivos clave de su plan de vida ha sido el llegar a salir tres
veces al mes, ya que no lo cumple.”

– “(…) las personas que necesitan empapador lo tienen puesto (sobre todo
personas como X o X), ya que si no tienen dificultades para ponérselo a
lo largo de la noche.”

– “Comentar con las personas del grupo 3 de Uliazpi que no le dejen a X
muy incorporada a las 22:00 ya que se le cae la cabeza (…).”

2. Denbora-antolatzaileak
– “Ha estado de excursión la semana pasada.”
– “Acude todas las mañanas (excepto una) y todas las tardes (excepto una)

a posturales.”
– “A finales de año tuvo un proceso en el que creíamos que no salía y se ha

recuperado muy bien.”
– “Comenzó a participar en el taller a principios de este año y la valoración

está siendo muy positiva.”
– “En breve se cambiará también la habitación de 4 personas del primero

de Uliazpi.”
– “Mantendremos otra reunión en el último trimestre del año, fecha aún sin

especificar.”

3. Birformulatzaileak
Esplikatiboak: “(…) (sólo se ve la posibilidad de reducir la frecuencia de uso
de la sábana fantasma e Jokine a los días que tiene supo, es decir, martes y
viernes)”

4. Zehatzaileak edo adibide ematekoak: “No traerle por ejemplo a la fiesta del
centro.”

5. Ordena-adierazleak: “Dejarle con una toalla pequeña en el pecho que luego
ellas le retirarán.”

> Puntuazioa
HEOCaren arabera, maila honetan langileak “bere arloko testu argi, xehe eta ongi
egitaratuak idatzi behar dituenez, testugileak gaitasun estrategiko handia erakutsi
behar du puntuazioaren inguruan.” (Gonzalez de Txabarri et al., 2015, 175. or.)

1. Puntua: esaldi eta esapide sinpleen bukaeran.
– “Apenas sale a la comunidad.” 
– “Se masturba cuando quiere.”
– “Revisaremos su plan de vida profesional más en detalle X y X.” 
– “Recordar al personal de día que no le acueste a X con bata”
– “Ponerle el incontinente a X desde las 22:00 de la noche para evitar desper-

tarle a las 00:00 para ponérselo y primar su descanso.”

2. Etenpuntuak: esaldia bukatu gabe utzi dela adierazteko.
– “(…) en ocasiones parece que tiene alguna ausencia (parpadea, gira la ca-

beza, se queda con la cuchara en alto…).”
– “Hace muchas actividades diferentes y sale con una frecuencia muy alta (mu-

xucan, piscina, estimulación sensorial, musicoterapia…)”
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– “Potenciar los masajes en fina pero cuidando el ambiente (música, relajada,
poca luz, puerta cerrada…)”

– “(…) (o estar mucho tiempo en el baño, dar varias vueltas alrededor del re-
llano, sentarse en la cama y hacer gimnasia…)”

3. Koma: testu-antolatzaileen ondoren, tartekiak, emendiozkoetan, hautakarie-
tan (edo, hala, nahiz, zein) eta aurkarietan (baina, baizik, ezpada…)

– “Permitir que se masturbe (se le ha visto recientemente en la cama, tapada
con una manta).”

– “Los cambios de incontinente se le están haciendo la mayoría de pie, aunque
caminar ya le resulta muy difícil.”

– “Suele estar contenta, riéndose, llamando al personal y dificultando el sueño
de sus compañeros.” 

– “Mantendremos otra reunión en el último trimestre del año, fecha aún sin
especificar.”

• Aditzak
Arestian aipatu bezala, instrukzio motako testua izanik, infinitiboa eta nominaliza-
zioa ohikoak izango dira mota honetako produkzioetan.

– 1. dokumentua: “preparar”, “probar”, “tenerla en cuenta”, “tratar de retrasar”,
“poner”, “esperar”, “evitar”, “permitir”, “traerle”, “pendiente de revisar”, “renovar”,
“indagar”, “potenciar”, etab.

– 2. dokumentua: “trasladar”, “comentar”, “recordar”, “dejarle”, “ponerle”, etab.

B. Gaia
Horrelako bilera-aktetan jorratuko dituzten gaiak, oro har, ezagunak izango dira zain -
tzailearentzat, euren lan munduari dagozkienak. Hain zuzen ere, gehienak egunero-
kotasunean eskuartean izango dituzten gaiak dira, ohiko gaiak (garbitasuna, arreta,
egoera konkretuei buruzko iruzkinak…); eta, beraz, alderdi horretatik, unitate-ardu-
radunak ez du aparteko zailtasunik izango horrelako akta bat idazteko.

C. Ainguraketa
Jakina da, idazten dugunean, estatus altuagoa duen norbaitengana zuzentzeko erre-
gistro bat darabilgula, eta gure mailako edo estatus baxuagoko norbaitengana jotzeko,
ordea, beste bat. Hori horrela, aztergai izan ditugun bilera-aktetan, enuntziatario eta
enuntziatzailearen estatusen arteko distantzia oso nabaria da, eta hori testuan dara-
bilten modalizazioari esker islatzen da.

Arestian aipatu bezala, gehienbat proposamenak (B1) ageri dira bilera-akta hauetan.
Baina proposamen horiek egiteko era askotako modalizazio-markak, konektore eta
hizkuntza adierazpideak baliatu dira, era horretara, testua B2 mailara gerturatuz:

• Modalizazioa:
– “Acordamos entre todos tratar de retrasar al máximo el encajable (…)”
– “Evitar participar en fiestas con mucho bullicio (ella acaba yéndose).”
– “Podría estar a gusto en el puff de posturales”
– “Indagar cómo era y dónde puede estar el carro del “X” del usuario de

Hondarribi” 
– “(…) (cuando come un yogur que lo coma con la mano mala)”
– “Se han dejado unos posters en la sala de motricidad gruesa con una rueda de

ejercicios muy simples que pueden servir de guía para hacer con nuestros
usuarios.”
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• Aditzaren forma inpertsonala:
– “(…) (no se le aprecia mejoría de momento)”
– “A nivel de salud se le ha intervenido de la boca en abril de 2019 (…)”
– “Se plantea como objetivo el que siga avanzando en las sesiones de estimulación

sensorial (…)”
– “(…) se le está dando duphalac (…)”

D. Laburpena
HEOCaren arabera, B2 mailan kokatuko genituzke bilera-akta hauek ondorengo
arrazoiengatik:

•   Bilera-akta ‡ B2 mailatik aurrera.
•   Ez da testu jarraitua, puntuka azaltzen dira ideiak ‡ horregatik, C1 gehiegi

litzateke.
•   Argibide eta instrukzioak ematen dira.
•   Lexiko konkretua, baina urria.
•   Lan munduko gaiak, ezagunak, ohikoak, egunerokotasunekoak.
•   Modalizazioa eta aditzaren forma inpertsonala, enuntziatzailearen eta enuntzia-

tarioaren arteko distantzia nabarmentzeko.
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Ekintza komunikatibo guztiak testuinguru jakinetan gauzatzen dira, maila bakoitzean ezaugarri 

zehatzak dituzten testuinguruetan, alegia.

Enuntziatzailea -
enuntziatarioa

Xedea Erabilera-esparrua

Gaitasun soziolinguistikoaren garapena.

TESTUINGURUAREN EZAUGARRIAK
B2

Solaskidearen rolak:
Senide – senide
Lagun – lagun
Ezagun – ezezagun
Lankide – lankide
Ikaskide – ikaskide
Ezezagun – ezezagun
Ikasle – irakasle
Langile – zuzendari
Herritarra – Administrazioa

Solaskideen arteko harremana:
Berdinen artekoa edo 
gertutasunezkoa
Urruntasunezkoa
Hierarkikoa / solidarioa
Publikoa / pribatua

B1 mailakoez gain,

Informazioa ematea / eskatzea
+ informazioa berrestea
+ gertakizunen informazioa xehez

ematea
+ …

Iritziak, ezagutzak eta jarrerak
adieraztea eta egiaztatzea

+ Administrazioan egoera zehatz
baten berri ematea

+ Eztabaida batean parte hartzea 
informazioa alderatuz

+ …

Sentimenduak, hunkipenezko 
jarrerak / egoerak adieraztea eta
egiaztatzea

+ besteekiko sentimenduak 
adieraztea

+ norbaiti zerbait aurpegiratzea
+ …

Solaskidearengan egitea
+ norbait lasaitu edo adoretzea
+ erakunde publiko nahiz pribatu

batean kexa adieraztea / 
erreklamazioa egitea

+ …

Pertsonen arteko harremanean
eta solaskideen hurbileko 
munduan:

- Senitartekoa
- Lagunartekoa
- Zerbitzuguneak: dendak, 

informazio-bulegoak...
- Lanekoa
- Aisialdikoa
- Akademikoa
- Administraziokoa
- Merkataritza
- Herri-zerbitzuetakoa
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Enuntziatzailea -
enuntziatarioa

Xedea Erabilera-esparrua

Solaskidearen rolak:
Unitate-arduradun – zaintzaile
Unitate-arduradun – unitate 
arduradun

Solaskideen arteko harremana:
Berdinen artekoa edo 
gertutasunezkoa
Urruntasunezkoa
Hierarkikoa / solidarioa

Informazioa ematea / eskatzea
+ Zerbait dagoen, baden edo 

dagoen dakien galdetzea eta
erantzutea

+ Pertsonak, lekuak eta gauzak
deskribatzea: zerbait nolakoa
den, non dagoen...

+ Informazioa ematea eta 
eskatzea eguneroko kontuez

+ …

Iritziak, ezagutzak eta jarrerak
adieraztea eta egiaztatzea

+ Iritzia adieraztea, arrazoi 
laburrak emanez

+ Zerbait egiteko nahia, aukera,
beharra eta betebeharra da-
goen galdetzea eta adieraztea

+ Nork bere burua eskaintzea
zerbait egiteko

+ …

Sentimenduak
+ Aldarteaz, osasun-egoeraz gal-

detzea eta informazioa ematea
+ Laguntza eskatzea eta 

eskaintzea
+ …

Solaskiderengan eragitea
+ Ohartaraztea
+ …

Pertsonen arteko harremanean
eta solaskideen hurbileko 
munduan:

- Lanekoa
- Administraziokoa

Gaiak kultur orokorrari 
dagozkion mailan eta 
erabilera-esparru hauetan:

- Norberaren ezaugarriak
- Ohiko jarduerak
- Osasuna eta gorputza zaintzea
- Elikadura

B2



2.3.4. Txostenen analisia
Egoitza: Donostia Zentroa (Donostia)
Testu-generoa: txostena
Aztergai izandako dokumentazioa:

– Evaluación del desempeño (acciones de mejora…)

A. HEOC
HEOCean C1 mailatik aurrera kokatzen dira txostenak eta lan-proposamenak. Hori
horrela, aztergai dugun dokumentua bi testu-genero horien konbinaketa dela esan
dateke. Alde batetik, erabiltzailearen ebaluazioa egiten da, zentroko mediku, fisiote-
rapeuta, zaintzaile, erizain, neurologo eta erabiltzailearekin batera; eta bestetik, uni-
tate-arduradunak erabiltzailearen egoera hobetzeko plan berezi bat idazten du.

Adierazpide testualak
HEOCean azaltzen diren adierazleak oinarri harturik, ondorengo lerroetan doku-
mentuaren adierazpide testualetan jarriko da arreta. Horretarako, lehenengo, se-
kuentziei, ondoren, testuaren konexioari (testu-antolatzaileak, puntuazioa) eta,
azkenik, aditzei erreparatuko zaie.

• Sekuentziak
– Azalpena (deskripzioa, argudioa, esplikazioa…)
– Preskripzioa (instrukzioa, agindua…)
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ENTZUMENA MINTZAMENA IRAKURMENA IDAZMENA

Hizkuntza estandarrean,
elkarrizketak eta 
azalpenak ulertzeko gai
da; baita erabiltzaileen
kezka eta ardurak 
ulertzeko ere.

Elkarrizketak

Azalpen laburrak

Aholkuak

Balorazio, iritzi edo kexu 
sinple eta laburrak

Eguneroko gaiei buruz,
bai bere lan-jarduerako
gaien gainean azalpenak
eta iritziak jariotasunez
emateko gai da, deskri-
bapen eta azalpenak
emanez, zuzentasunez
eta erritmo uniformean.

Pertsonen egoera fisiko eta
psikologikoen, izaeren eta
sentipenen deskribapena

Gauzen, tokien eta 
pertsonen deskribapenak

Elkarrizketak

Galde-erantzunak

Azalpenak, iritziak eta 
argudioak

Aholkuak, argibideak eta 
jarraibideak

Eguneroko gertakarien
parteak, koadernoak eta
erregistroak ulertzeko
gai izango da; baita
egoitzako gainerako 
langileek idatzitako 
oharrak ulertzeko ere.

Gertakarien parteak eta 
solairuetako koadernoak

Ohar eta mezu laburrak

Foroetako oharrak

Erregistroak

Gai izango da eguneroko
erregistroak, parteak
edota inprimakiak 
betetzeko. Baita unitate
arduradun eta zaintzai-
leen arteko bileren
aktak idazteko.

Mezu elektronikoak

Foroetako oharrak

Erregistroak

Inprimakiak

Parteak

Koadernoak

Gonbidapen-oharrak, 
proposamenak

Bilera-aktak

Lan-esparruan gai baten
azalpena



• Konexioa

> Testu-antolatzaileak

1. Lokailuak
1.1. Emendiozkoak:

– “El presente documento recoge el resultado del proceso de revisión y ac-
tualización del Manual de Gestión por Competencias (…)”

– “(…) con la finalidad principal de obtener una herramienta más sencilla,
ágil y eficiente para su aplicación y que facilite la mejora y el desarrollo
de los/las profesionales que componen Uliazpi.” 

– “En caso de haber evaluaciones de años anteriores, también es intere-
sante facilitarle una copia, para que compare resultados.”

1.2. Hautakariak
– “(…) por los comportamientos o evidencias descritos en el manual de

competencias.”
– “(…) ofrecer la posibilidad de resolver dudas o preguntas resulten

oportunas.”
1.3. Aurkaritzakoak

– “Pero es que tu participación en esta actividad también es muy impor-
tante (…)”

– “Este documento será la base de posibles acciones de formación pero tam-
bién de los compromisos individuales (…)”

– “Pero esto se verá reflejado en la puntuación final.”
– “Es decir, que no hayan sido una excepción, sino que sea su estilo normal

de actuación.”
1.4. Ondoriozkoak

Por ello, se espera que las personas desarrollen los niveles de manera
incremental.”

1.5. Kausazkoak
“(…) ya que ésta es la herramienta para conseguir el objetivo que Uliazpi
busca:”

2. Denbora-antolatzaileak
– “Ha estado de excursión la semana pasada.”
– “A partir de dicho momento, cada evaluador/a tendrá activadas en su acceso

a la plataforma de Competencias (…)”
– “En la fecha acordada, se realiza la entrevista de puesta en común:”
– “Una vez entregada la documentación y acordada la fecha para entrevista

(...)”

3. Birformulatzaileak
Esplikatiboak: “Es decir, que no hayan sido una excepción, sino que sea su estilo
normal de actuación.”

4. Ordena-adierazleak
– “A continuación”
– “Como verás después, cada competencia está definida de modo genérico (...)”
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> Puntuazioa
HEOCaren arabera, maila honetan langileak “testu argi eta zehatzak idazteko,
estrategikoki jakin behar du puntuatzen. Aurrekoen puntuazio-marka guztiezx
gain, parentesiak, marra-parea eta komatxoak bezalakoak ere eraginkortasun
osoz txertatzen jakingo du, eta esanahi-anbiguotasunak saihesten ere asmatuko
du puntuazioari esker.” (Gonzalez de Txabarri et al., 2015, 216. or.)

1. Galde- zein harridura-ikurrak
– “¿Qué competencias de las necesarias para un desempeño óptimo(…)?”
– “¿Qué competencias, estando en un nivel suficiente, son de mayor impacto

en el resultado del trabajo y tienen aún espacio de mejora?”
– “¿Qué conductas o aspectos de la competencia son los que deberíamos plan-

tearnos como objetivo de desarrollo?”

2. Bi puntuak
– “El proceso para realizarlo es el siguiente:”
– “En la fecha acordada, se realiza la entrevista de puesta en común:”
– “(…) ya que ésta es la herramienta para conseguir el objetivo que Uliazpi

busca:”

3. Puntua: esaldi eta esapide sinpleen bukaeran.
– “(…) con la finalidad principal de obtener una herramienta más sencilla, ágil

y eficiente para su aplicación y que facilite la mejora y el desarrollo de
los/las profesionales que componen Uliazpi.”

– “Ha estado de excursión la semana pasada. ”
– “En caso de haber evaluaciones de años anteriores, también es interesante

facilitarle una copia, para que compare resultados.”

4. Etenpuntuak: esaldia bukatu gabe utzi dela adierazteko.
– “Ponerse a su disposición en fechas concretas (a una semana vista, a un mes

vista…)” 

5. Koma: testu-antolatzaileen ondoren, tartekiak, emendiozkoetan, hautakarie-
tan (edo, hala, nahiz, zein) eta aurkarietan (baina, baizik, ezpada…)

– “¿Qué competencias, estando en un nivel suficiente, son de mayor impacto
en el resultado del trabajo y tienen aún espacio de mejora?”

– “Es decir, que no hayan sido una excepción, sino que sea su estilo normal de
actuación.”

– (…)

6. Puntu-koma: esaldiak alborakuntzaz elkartzeko.
– “La persona evaluada su autoevaluación.”
– “La persona evaluadora realiza la evaluación.”

7. Komatxoak: ezizenak, aipuak edo barne-hizketa adierazteko, eta atzerriko hiz-
kuntzetako hitzak transkribatzeko.

– “Una persona está en el grado más alto en el que cumple con todas las evi-
dencias, habiendo cumplido necesariamente todas las evidencias de todos
los grados anteriores.”

• Aditzak
Arestian aipatu bezala, instrukzio motako testua izanik, infinitiboa eta nominaliza-
zioa ohikoak izango dira mota honetako produkzioetan:

– “Definir el objetivo a alcanzar en conductas observables (…)”
– “Entregar copia de resultados”
– “(…) disponer de mejores profesionales (…)”
– “Repasar con la persona los puntos más destacados.”
– “Recordar ejemplos concretos de lo que esperamos de la persona.”
– “Pedir feedback de la información transmitida y preguntar por cómo va a hacerlo.”
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B. Gaia
Horrelako txostenetan jorratuko dituzten gaiak, oro har, ezagunak izango dira zain -
tzailearentzat, euren lan munduari dagozkienak. Hain zuzen ere, gehienak egunero-
kotasunean eskuartean izango dituzten gaiak dira, ohiko gaiak (garbitasuna, arreta,
egoera konkretuei buruzko iruzkinak, erabiltzailearen osasun egoera…); eta, beraz,
alderdi horretatik, unitate-arduradunak ez du aparteko zailtasunik izango horrelako
txosten bat idazteko.

C. Ainguraketa
Jakina da, idazten dugunean, estatus altuagoa duen norbaitengana zuzentzeko erre-
gistro bat darabilgula, eta gure mailako edo estatus baxuagoko norbaitengana jotzeko,
ordea, beste bat. Hori horrela, aztergai izan dugun dokumentuan, enuntziatario eta
enuntziatzailearen estatusen arteko distantzia oso nabaria da, eta hori testuan dara-
bilten modalizazioari esker islatzen da.

Arestian aipatu bezala, gehienbat instrukzioak eta jarraibideak ageri dira, eta horre-
tarako era askotako modalizazio-markak, konektore eta hizkuntza adierazpideak ba-
liatu dira.

• Modalizazioa:
– “Competencias que deben ser valoradas (…)”
– “(…) se debe seguir el siguiente esquema”
– “Debe responder a alguna de las siguientes preguntas”
– “(…) deberíamos responder a (…)”
– “Cada acción de mejora y/o desarrollo debe contener un detalle de (…)”
– “Se aconseja un margen mínimo de una semana para la Entrevista de Puesta

en Común.”

• Aditzaren forma inpertsonala:
– “Para ello, se han efectuado diferentes sesiones (…)”
– “(…) se han reducido el número de competencias (…)”
– “(…) se han considerado como poco relevantes para este fin”
– “Por ello, se espera que las personas desarrollen los niveles de manera

incremental.”
– “Así, se desea que se cumplan los comportamientos (…)”
– “(…) para poder afirmar que se posee un nivel superior.”
– “(…) se procederá a marcar el nivel en el que se encuentra en dicha competencia.” 

D. Laburpena
HEOCaren arabera, C1 mailan kokatuko genituzke ebaluazio txosten hauek ondorengo
arrazoiengatik:

•   Txostenak eta lan-proposamenak ‡ C1 mailatik aurrera.
•   Puntuka azaltzen dira ideia asko ‡ horregatik, C2 gehiegi litzateke.
•   Argibide eta instrukzioak ematen dira.
•   Lexiko konkretua, baina urria.
•   Lan munduko gaiak, ezagunak, ohikoak, egunerokotasunekoak.
•   Modalizazioa eta aditzaren forma inpertsonala, enuntziatzailearen eta enuntzia-

tarioaren arteko distantzia nabarmentzeko.
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Ekintza komunikatibo guztiak testuinguru jakinetan gauzatzen dira, maila bakoitzean ezaugarri 

zehatzak dituzten testuinguruetan, alegia.

Enuntziatzailea -
enuntziatarioa

Xedea Erabilera-esparrua

Gaitasun soziolinguistikoaren garapena.

TESTUINGURUAREN EZAUGARRIAK
C1

Solaskidearen rolak:
Senide – senide
Lagun – lagun
Ezagun – ezezagun
Lankide – lankide
Ikaskide – ikaskide
Ezezagun – ezezagun
Ikasle – irakasle
Langile – zuzendari
Herritarra – Administrazioa

Solaskideen arteko harremana:
Berdinen artekoa edo 
gertutasunezkoa
Urruntasunezkoa
Hierarkikoa / solidarioa

Publikoa / pribatua

B2 mailakoez gain,

Informazioa ematea / eskatzea
+ informazioa eskatzea alternatibak

proposatuz, jakin-mina adieraziz,
azalpena eskatuz…

Iritziak, ezagutzak eta jarrerak
adieraztea eta egiaztatzea

+ zerbait bidezko ondoriotzat 
jotzen den ala ez adieraztea eta
galdetzea

+ baimena ukatua dela aitortzea
+ …

Sentimenduak, hunkipenezko 
jarrerak / egoerak adieraztea eta
egiaztatzea

+ erruki-sentimendua adieraztea
+ …

Solaskidearengan egitea
+ norbait kontsolatzea
+ gaztigatu edo ohartaraztea
+ …

Pertsonen arteko harremanean
eta solaskideen hurbileko 
munduan:

- Senitartekoa
- Lagunartekoa
- Zerbitzuguneak: dendak, 

informazio-bulegoak…
- Lanekoa
- Aisialdikoa

Gaiak kultur orokorrari dagoz-
kion mailan eta erabilera-espa-
rru hauetan:

- Akademikoa
- Administraziokoa
- Merkataritza
- Herri-zerbitzuetakoa
- Komunikabideetakoa

Enuntziatzailea -
enuntziatarioa

Xedea Erabilera-esparrua

Solaskidearen rolak:
Unitate-arduradun – zaintzaile
Unitate-arduradun – mediku
Unitate-arduradun – fisiotera-
peuta
Unitate-arduradun – erizain
Unitate-arduradun – neurologo
Unitate-arduradun – erabiltzaile

Solaskideen arteko harremana:
Berdinen artekoa edo 
gertutasunezkoa
Urruntasunezkoa
Hierarkikoa / solidarioa

Informazioa ematea / eskatzea
+ Zerbait dagoen, baden edo 

dagoen dakien galdetzea eta
erantzutea

+ Pertsonak, lekuak eta gauzak des-
kribatzea: zerbait nolakoa den,
non dagoen...

+ Informazioa ematea eta 
eskatzea eguneroko kontuez.

+ informazioa eskatzea alternatibak
proposatuz, jakin-mina adieraziz,
azalpena eskatuz...

+ …

Iritziak, ezagutzak eta jarrerak
adieraztea eta egiaztatzea

+ Iritzia adieraztea, arrazoi laburrak
emanez

+ Zerbait egiteko nahia, aukera, 
beharra eta betebeharra dagoen
galdetzea eta adieraztea

+ Nork bere burua eskaintzea 
zerbait egiteko

+ zerbait bidezko ondoriotzat 
jotzen den ala ez adieraztea 
eta galdetzea

+ …

Sentimenduak
+ Aldarteaz, osasun-egoeraz 

galdetzea eta informazioa ematea
+ Laguntza eskatzea eta 

eskaintzea
+ …

Solaskiderengan eragitea
+ Ohartaraztea
+ norbait kontsolatzea
+ …

Pertsonen arteko harremanean
eta solaskideen hurbileko 
munduan:

- Lanekoa
- Administraziokoa

Gaiak kultur orokorrari dagoz-
kion mailan eta erabilera-espa-
rru hauetan:

- Norberaren ezaugarriak
- Ohiko jarduerak
- Osasuna eta gorputza zaintzea
- Elikadura



2.4. UNITATE-ARDURADUNEN IDAZMEN-MAILAREN PROPOSAMENA
Analisietan adierazten dena laburbilduz, esan daiteke unitate-arduradunak maila altua
behar duela, C1 gutxienez, baliatzen dituen dokumentu idatziak idazteko. Oro har, idatzi
behar dituen erregistroetan, foroetako oharretan, egitarauetan edota proposamenetan
A2 mailarekin nahikoa den arren, langileak erabiltzaile gaituaren hizkuntza-maila behar
du ebaluazio-txostenak edota lan-esparruko gai baten azalpena jendaurrean emateko.

Horrekin batera, unitate-arduradunak darabilen lexikoa konkretua izango da; beraz, lan-
gileek lexiko hori ikastearekin nahikoa izango lukete idatzi horiek arazorik gabe uler -
tzeko. Era berean, jorratuko dituzten gaiak, oro har, ezagunak izango dira, euren lan
munduari dagozkienak. Gehienak egunerokotasunean eskuartean izango dituzten gaiak
dira; beraz, alderdi horretatik ez dute aparteko zailtasunik izango horrelako testuak idaz-
teko edota ulertzeko.
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C1

ENTZUMENA MINTZAMENA IRAKURMENA IDAZMENA

Lan-esparruko elkarriz-
ketak, eztabaidak, azal-
penak eta abar ulertzeko
gai izango da; baita 
erabiltzaileen kezka eta
ardurak ulertzeko ere.

Elkarrizketak

Azalpenak

Aholkuak

Balorazio, iritzi edo kexu 
sinple eta laburrak

Eguneroko gaiei buruz,
bai bere lan-jarduerako
gaien gainean azalpenak
eta iritziak zehaztasunez
eta eraginkortasunez
adierazteko gai da.

Pertsonen egoera fisiko eta
psikologikoen, izaeren eta
sentipenen deskribapena

Gauzen, tokien eta 
pertsonen deskribapenak

Elkarrizketak

Galde-erantzunak

Azalpenak, iritziak eta 
argudioak

Aholkuak, argibideak eta 
jarraibideak

Eguneroko gertakarien
parteak, koadernoak eta
erregistroak ulertzeko
gai izango da; baita
egoitzako gainerako
txosten luze eta konple-
xuak ulertzeko ere.

Gertakarien parteak eta 
koadernoak

Ohar eta jakinarazpenak

Foroetako oharrak

Erregistroak

Txostenak

Lan-proposamenak

Mezu elektronikoak

Gai izango da eguneroko
erregistroak, parteak
edota inprimakiak betet-
zeko. Baita unitate ardu-
radun eta zaintzaileen
arteko bileren aktak eta
erabiltzaileen ebaluazio
txostenak idazteko.

Mezu elektronikoak

Foroetako oharrak

Erregistroak

Inprimakiak

Parteak eta koadernoak

Gonbidapen-oharrak, 
proposamenak

Bilera-aktak

Lan-esparruan gai baten
azalpena

Txostenak



Azkenik, modalizazioari dagokionez, gehienetan enuntziatario eta enuntziatzailearen ar-
teko distantzia nabarmena izango da unitate-arduradunak testuak idazteko baliatuko
duen modalizazioari esker. Askotan, esaterako, jarraibideak eta instrukzioak idatziko
ditu eta horretarako era askotako modalizazio-marka, konektore eta hizkuntza adieraz-
pideak erabiliko ditu.

Horiek horrela, Donostia Zentroko unitate-arduradunek aztergai izan ditugun testu-ge-
neroak idazteko beharko luketen trebetasun maila honako hau litzateke:

9 Dokumentu batzuen izenak gaztelaniaz agertuko dira, jatorrizko eranskinetan hizkuntza horretan adierazten
baitira.
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IDAZMEN-MAILA 

B1

A2

A2

9. taula. Uliazpiren Donostia Zentroko unitate-arduradunen idazmen-mailaren proposamena 

testu-generoka9. (Iturria: berezko ekoizpena)

TESTU-GENEROA

Pertsonen, tokien eta

gauzen deskribapenak 

Ohar eta jakinarazpenak

Pasadizoak, kontaketak,

istripuaren / 

intzidentziaren 

deskribapena

DOKUMENTUA

1. Plan de vida de todos los usuarios

2. Programa diario de todos los usuarios

3. Informes psicopedagógicos de usuarios

4. Plan de vida profesional de todos los usuarios

5. Foros de los diferentes grupos de los que es responsable

6. Foro del equipo técnico del centro

7. Cuaderno médico del centro

8. Cuaderno de mantenimiento del centro

9. Registros de errores en la administración de la medicación

10. Partes de incidentes de usuarios

11. Partes de investigación de accidentes de personal 

12. Inventarios de habilidades sociales, comunicación, 
refuerzos y preferencias

13. Encuestas varias (de formación, de satisfacción...) 

14. Escalas (San Martín, DSD-s, ABS...)
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IDAZMEN-MAILA 

A2

A2

B2

B2

(mintzamena C1)

C1

A2

B1

A2

TESTU-GENEROA

Egitaraua

Gonbidapen-oharrak,

proposamenak

Bilera-akta

Lan-esparruan gai 

baten azalpena

Jendaurreko aurkezpena

Txostena

Balioespen eta kexuak:

zerbitzu bati buruzko 

iritzia emateko…

Mezu elektronikoa

Baimen-eskaria

DOKUMENTUA

15. Organización de actividades (centro de día, fin de semana, 
salidas especiales...)
•   Organización entresemana Julio- 1ª quincena septiembre

2018
•   Salida a la playa
•   Fiesta Zubieta
•  Viernes 18 de enero 2019
•   Actividades mañana (3 cuid. Uliazpi) 7 marzo 2019

16. Notas varias, avisos… para tablones, foros
•   Fiesta del centro /�Zentroko�festa

•   ¿Te animas?

17. Actas de diferentes reuniones en las que participa y lidera (reu-
niones de grupos, reuniones con personal de fines de semana,
reuniones con personal de noches, reuniones de proceso...) 
•   Acta/�Batzar-agiria (2019/06/12) 

•   Acta/�Batzar-agiria (2019/04/29)

18. Presentaciones para formaciones, reuniones... 

19. Evaluación del desempeño (acciones de mejora…)

20. Reclamaciones, sugerencias de personal, familias…
•   Iradokizun-�eta�erreklamazio-�tratamendua

•   ULIDEIA�proiektua

21. Correos electrónicos con diferentes instituciones, personas...

22. Instancias, solicitudes
•   Pertsonalarentzako�baimen�/�lizentzia-eskabidea

•   Kontsumo-maileguen�eskaera
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IV. ONDORIOAK ETA ETORKIZUNERAKO NORABIDEA



ONDORIOAK

Euskal Autonomia Erkidegoko herri-administrazioetan euskararen erabilera normali-
zatzeko prozesua arautzen duen 86/1997 Dekretuak ezartzen duenaren arabera, EAEko
herri-administrazioetan lanpostu bakoitzaren funtzioen arabera ezarriko dira hizkuntza-
eskakizunak (86/1997 Dekretua, 7. atala).

Hala ere, hizkuntza-eskakizunak gai duten dekretuei erreparatuz gero, antzematen da
86/1997 Dekretuak ezartzen duena ez dela beti betetzen eta, zenbait kasutan, hizkuntza-
eskakizunak kidegoen arabera ezartzen direla eta ez lanpostuen eginkizunak kontuan
harturik.

Testuinguru horretan, ikerketa-proiektu honen helburu nagusia izan da administrazio
publikoko langileen hizkuntza-eskakizunen egiaztapenerako erreferentziazko doku-
mentu bat sortzea. Zehazki, Gipuzkoako Foru Aldundiko Uliazpi erakunde autonomoko
langileei ezarritako hizkuntza-eskakizunak lanpostuetan bideratzen dituzten funtzio eta
atazekin bat egiten duten ikustea izan da asmoa.

Horiek horrela, Uliazpiren Donostia Zentroko zaintzaile eta unitate-arduradunen lanpos-
tuak aztertu dira, Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculumean aurkezten diren
deskriptoreak oinarri hartuta. Kasu honetan, zaintzaileei B2 maila ezarri zaie eta uni-
tate-arduradunei C1 maila. Horrela, bi analisi mota egin dira.

Lehenengoa, langileen funtzio eta eginkizunen analisia litzateke; eginkizun horiek bete -
tzean sortzen diren egoera komunikatiboen testuinguruaren ezaugarriak, baliatzen diren
gaiak, betetzen diren funtzio komunikatiboak eta baliatzen dituzten testu-generoak iden-
tifikatuz burutu dena.

Eta bigarrena, langileek baliatzen dituzten dokumentu idatzien azterketa, HEOCean ageri
diren adierazpen testualetan oinarrituz egin dena; sekuentziak, testuaren konexioa, lo-
kailuak, denbora-antolatzaileak, puntuazioa, aditzak, etab. aztergai izanik. Halaber, do-
kumentu horiek idazteko menperatu behar diren gaiak identifikatu eta zehaztu dira, eta,
era berean, testuetako modalizazioaren erabilerari erreparatu zaio. Dokumentu idatzien
analisiei esker, ikusi da langileek zer-nolako hizkuntza-maila behar duten testu horiek
produzitzeko eta ulertzeko.

Zaintzailearen kasuan, bete beharreko funtzioak aztertuta, ikusi da baliatu beharko di-
tuen gaiak egunerokoak izango direla, gehienetan erabiltzailearekin lotura izango dute-
nak eta langilearentzako ezagunak izango direnak: osasun-egoera, ohiko jarduerak,
dietak eta elikadura, eskolaz kanpoko jarduerak, etab. Era berean, ahoz eman beharko
ditu, besteak beste, azalpenak, deskribapenak, argudioak eta iritziak. Horrekin batera,
elkarrizketa arruntak mantentzeko gai izan beharko da, baita erakundeko gainerako pro-
fesionalen azalpenak, argudioak eta iritziak ulertzeko ere. Eta idatziz, erakundeko foro
desberdinetako oharrak, erregistroak, koadernoak eta inprimakiak bete eta ulertu be-
harko ditu. Beraz, badirudi zaintzaileak ahozko maila altuagoa (B2) beharko duela ida -
tzizkoa (A2) baino.

Hain zuzen ere, dokumentu idatzien analisian ikusi da eskuartean dituen testuak uler -
tzeko eta idazteko behar duen maila oso baxua dela, oinarrizko erabiltzailearena (A2).
Zehazki, kontrol-orri eta erregistro gehienetan ez da testu jarraiturik agertuko, eta ho-
rrelakorik egotekotan oso perpaus sinpleak izango dira, gehienetan errepikatuko direnak
eta, beraz, egitura bera jarraituko dutenak. Darabilten lexikoari dagokionez, oso konkre-
tua da, baina urria; langileak lexiko hori ikastearekin nahikoa izango luke idatzi horiek
ulertzeko. Bestalde, jorratuko dituen gaiak, oro har, ezagunak izango dira, bere lan mun-
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duari dagozkienak eta egunerokotasunean eskuartean izango dituenak. Beraz, langileak
alderdi horretatik ez du aparteko zailtasunik izango mota honetako testuak idazteko
edota ulertzeko.

Unitate arduradunaren kasuan, zaintzailearekin ez bezala, trebetasunen arteko desber-
dintasunik ez da antzematen. Analisiak eginda, ondorioztatu da langileak behar duen
gutxieneko maila C1ekoa dela, idazmenean zein mintzamenean.

Zaintzaileak bezala, unitate-arduradunak, funtzioak eta eginkizunak aurrera eramateko,
eguneroko gaiak baliatuko ditu, gehienetan, erabiltzailearekin lotura izango dutenak.
Hala ere, horiekin batera, langileak administrazioaren inguruko gaiak ere menperatu be-
harko ditu, besteak beste, kanpo-erakundeekin (udalak, aldundiak, enpresak…) harre-
manetan jarri, edota, lan-esparruko gaiei buruzko formakuntza-ikastaroak eskaini ahal
izateko.

Era berean, unitate-arduraduna gai izan beharko da elkarrizketak mantentzeko eta era-
kundeko gainerako profesionalen azalpenak, iritziak, argudioak, kexuak, balorazioak,
etab. ulertzeko. Baina nabarmentzeko da, horietaz gain, jendaurreko aurkezpenak egin
beharko dituela eta horrek hizkuntza-maila altuagoa eskatuko dio langileari, C1 maila
gutxienez. Bestalde, idatzizko testu-generoei dagokienez, zaintzaileak bezala, erakun-
deko foro desberdinetako oharrak, erregistroak, koadernoak, inprimakiak eta parteak
bete eta ulertu beharko ditu; baina, era berean, bilera-aktak, txostenak edota lan-espa-
rruko gaien azalpenak idatzi beharko ditu. Beraz, erabiltzaile gaituaren maila (C1) be-
harko du idazmenean dokumentu horiek produzitzeko.

Hain zuzen ere, analisietan ikusi da unitate-arduradunak baliatzen dituen dokumentu
idatziak A2tik C1 mailara bitarteko testu-generoak direla. Erregistroak, foroetako oha-
rrak, egitarauak edota proposamenak idazteko A2 mailarekin nahikoa den bitartean, lan-
gileak erabiltzaile gaituaren (C1) hizkuntza-maila behar du ebaluazio-txostenak edota
lan-esparruko gai baten azalpena jendaurrean emateko. Lexikoari dagokionez konkretua
izango da eta hura ikastearekin nahikoa izango luke idatzi horiek ulertzeko. Horrekin
batera, jorratuko dituen gaiak, oro har, ezagunak izango dira, bere lan munduari dagoz-
kienak. Azkenik, modalizazioari dagokionez, oro har, enuntziatario eta enuntziatzailea-
ren arteko distantzia nabarmena izango da testuetan antzematen den modalizazioari
esker. Askotan, esaterako, jarraibideak eta instrukzioak idatziko ditu eta horretarako
era askotako modalizazio-marka, konektore eta hizkuntza adierazpideak erabiliko ditu
unitate-arduradunak.

Aipatutakoa kontuan hartuta, gogora ekarriko dugu ikerlanaren hasieran aurkeztutako
hipotesia, frogatu den edo ez ikusteko:

Hizkuntza-eskakizunak lanpostuen behar komunikatiboen arabera ezarri behar dira, baina bi-
deratu behar diren funtzio eta osatu behar diren atazen eraginez sortutako komunikazio-ekin -
tzak eta eratutako komunikazio-sareek asimetria bat aurreikusi dezakete komunikazio-tre-
betasunak mailakatzeko garaian.

Oro har, esan daiteke azaleratzen dugun hipotesia betetzen dela; izan ere, zaintzaileen
kasuan, funtzioak asetzeko behar dituzten trebetasunen arteko asimetria oso nabaria
da. Testu idatzien ulermenean eta ekoizpenean oso maila baxua behar dute langileek,
A2; ahozko komunikazioan, ordea, bai ulermenean eta bai ekoizpenean ere, maila altua-
goa behar dutelarik, B2.

Horiek horrela, antzematen da zaintzaileei eskatzen zaien hizkuntza-eskakizunak ez duela
bat egiten betetzen dituzten funtzio eta eginkizunekin, alegia, B2 maila eskatzen zaie ent-
zumenean, irakurmenean, mintzamenean zein idazmenean; eta egindako analisian ikusi
dugun bezala, beharrezkoak diren trebetasunen arteko asimetria nabarmena da.
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Ahozkotasunarekin alderatuz gero, langileek ez dute hainbesteko maila linguistikorik
behar irakurmenean ezta idazmenean, eta ausartuko ginateke esatera Uliazpiko zain tzaile
batek ezinbestekoa duen maila linguistikoa frogatzeko nahikoa izango lukeela ahozko az-
terketa bat egitearekin.

Ezin ahaztu dezakegu Uliazpiko erabiltzaileak behar bereziak dituzten pertsonak direla,
eta, beraz, erabiltzaile eta zaintzailearen arteko komunikazioa ona izatea ezinbestekoa
dela eroso eta etxean bezala senti daitezen. Gainera, erabiltzaile askok ondo ahoskatzeko
arazoak dituzte hitz egiten dutenean, horregatik, oso garrantzitsua da zaintzaileak
ahozko hizkuntza ondo menderatzea. Langilea erabiltzailearen mezua osotasunean uler -
tzeko gai izan behar da, eta, are gehiago kasu berezi hauetan, mendekotasuna duten per -
tsonez ari baikara. Artatuaren beharrak era egokian asetzeko eta eroso sentitzeko,
komunikazio ona izatea gutxienekoa da.

ETORKIZUNERAKO NORABIDEA

Lan honetan aipatu den bezala, hasierako asmoa triangulazio metodologikoaz baliatzea
izan zen, baina, azkenean, ez genuen horretarako aukerarik izan. Ezin izan genuen landa-
behaketarik egin, ezta elkarrizketarik osatu.

Horrenbestez, etorkizunean ondo legoke Uliazpiko zentroetara joatea errealitatean sor -
tzen diren harreman-sareak eta egoera komunikatiboak nolakoak diren ikusteko; eta
hori eginda, lanpostuen funtzioetan oinarrituta trebetasun bakoitzari maila bat ezartzen
saiatu; hasiera batean egin nahi genuen datuen eta metodoen arteko triangulazioa ondo
burutzea, alegia.

Horrela, behar komunikatiboen azterketa zehatzagoa eginez, baliteke lanpostu-tipoei
hobeto egokitutako hizkuntza-eskakizunak sortzea, lanpostu horien beharrei hobeto
egokituz, eta ondorioz, herritarrei zerbitzu hobeagoa eta duina eskainiz. Ahaztu barik,
euskal herritarron eskubidea dela euskara eta gaztelania ezagutzea eta erabiltzea, eta
horrenbestez, Uliazpik, erakunde publiko gisa, eskubide hori bermatu beharko lukeela.
Administrazioa eredugarria izan beharko litzateke eta herritarron hizkuntza eskubide
horiek betetzea bermatu beharko luke.

Azkenik, ondo legoke lantzen ari garen ikuspegitik analisi gehiago egitea administrazioko
gainerako erakundeekin. Gaur egungo administrazioan hizkuntza-eskakizunen sisteman
dauden desorekak ezagututa, lanpostu tipo bakoitzari beharrezkoa zaion hizkuntza-es-
kakizuna proposatzea garrantzitsua litzateke, trebetasun bakoitza kontuan hartuta eta
hizkuntza-eskakizun asimetrikoen aukera aintzat harturik.
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Comunidad de Madrid. (BOCM, 180. zenbakia, 2008/07/30, 51-255 or.). 

Hemen eskuragarri: http://www.madrid.org/dat_capital/loe/pdf/Curriculo_avanzado_EOI.pdf 

9/2008 Ebazpena, 2008ko uztailaren 2koa, Jaurlaritzaren Idazkaritzako Eta Legebiltzarra-

rekiko Harremanetarako zuzendariarena, Jaurlaritzaren Kontseiluak «IV. Plangintzaldirako

(2008-2012) Eusko Jaurlaritzan Euskararen Erabilera Normalizatzeko Plana onartzeko»

hartutako erabakia argitaratzeko dena.(EHAA, 149. zenbakia, 20423-20475 or.). 

Hemen eskuragarri: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2008/08/0804663a.pdf 

Decret 4/2009, de 13 de gener, pel qual s’estableix l’ordenació i el currículum dels en-

senyaments d’idiomes de règim especial. (DOGC, 5297. zenbakia, 2009/01/15). 
Hemen eskuragarri: https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/d/2009/01/13/4 

46/2009 Dekretua, otsailaren 24koa. Honen bidez, araubide bereziko hizkuntza-ikaske-

ten mailetako oinarrizkoa, tartekoa, aurreratua eta gaitasun maila curriculuma ezartzen
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tulu eta ziurtagirien arteko baliokidetzak finkatu eta Hizkuntzen Europako Erreferentzi
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Hemen eskuragarri: https://www.euskadi.eus/y22bopv/eu/bopv2/datos/2009/03/0901425a.pdf
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Administrazioko hizkuntza-normalkuntzari buruzkoa. (EHAA, 132. zenbakia,
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Hemen eskuragarri: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2010/07/1003374a.pdf

297/2010 Dekretua, 2010eko azaroaren 9koa, euskararen jakite-maila egiaztatzen di-

tuen tituluak eta ziurtagiriak baliokidetu, eta Hizkuntzen Europako Erreferentzi Marko

Bateratuko mailekin parekatzeko dena. (EHAA, 219. zenbakia, 2010/11/15). 
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42/2011 Foru Dekretua, maiatzaren 16koa, Nafarroako Foru Komunitatean helduei eus-

kara irakasteko curriculuma ezartzen duena. (NAO, 124. zenbakia, 2011/06/24). 
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zesua arautzen duena. (EHAA, 109. zenbakia, 2012/12/05). 

Hemen eskuragarri: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2012/06/1202516e.shtml 

1/2014 Ebazpena, 2014ko urtarrilaren 3koa, Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebil -

tzarrarekiko Harremanetarako zuzendariarena, Jaurlaritzaren Kontseiluak hartutako
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Hemen eskuragarri: https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2015/07/1503391e.pdf 
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Hemen eskuragarri: 

https://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/-/eli/es-pv/d/2017/07/04/187/dof/eus/html/ 

Ebazpena, 2018ko urtarrilaren 12koa, Funtzio Publikoko Sailburuordearena, zeinen

bidez jendaurrean jartzen baita Euskal Enplegu Publikoaren Legearen aurreproiektua.
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VI. ERANSKINAK
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I. Eranskina. Ebazpena, 2018ko otsailaren 20koa, HABEren zuzendariarena, helduen euskaldun -
tzearen alorreko metodologiagintzan ikertzaileak gaitzeko bi beka esleitzeko dena.
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II. Eranskina. Euskararen ezagutza egiaztagirien arteko baliokidetzak Hizkuntzen Erreferentzia
Markoari egokituak.
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Postua: Zaintzailea (Uliazpi) 

Zerbitzua: Erakunde publikoak

Oinarrizko Funtzioa:

Realiza tareas de cuidado y atención referidas a la vida diaria de los usuarios del
Centro que, a causa de su discapacidad, precisen, así como al proceso recuperador
o de habilitación para la autonomía personal de los mismos, procurando el esta-
blecimiento de un clima acogedor, similar al familiar, así como su integración en
el medio social.

Ahozkoak

• Ulermena:

– Elkarrizketa sinpleak

– Azalpen laburrak

• Ekoizpena:

– Pertsonen deskribapen fisikoak

– Aholkuak

– Elkarrizketak

– Galde-erantzunak

– Azalpenak, iritziak eta argudioak

– Egoera psikologikoen, izaeren eta 

sentipenen deskribapena

Idatziak

• Ekoizpena:

– Ohar eta jakinarazpenak

– Erregistroak

Testu-generoakFuntzio komunikatiboakBetebehar zehatza

1. Ayuda a la satisfacción de necesidades
fisiológicas, aseo, vestido y limpieza de
los usuarios, realizando los traslados y
la asistencia a los usuarios a tales efec-
tos. Frecuencia: Diaria.

Testuinguruaren ezaugarriak 

Enuntziatzaile-enuntziatarioa

Rolak: Zaintzaile – erabiltzaile

Harremana: gertutasunezkoa 

Erabilera-esparruak

Pertsona. Eremu pribatua. 

Itxura eta txukuntasuna. 

Gaiak

Norberaren ezaugarriak: gorputza, 

jarrerak, mugimenduak, sentimenduak,

irudipenen deskribapena, izaera...

Ohiko jarduerak: eguneroko eginkizu-

nak, egoerak, etxeko lanak, ohiturak...

Osasuna eta gorputza zaintzea:

aholkuak, egoera fisikoa...

III. Eranskina. Uliazpiren Donostia zentroko zaintzaileen funtzio eta eginkizunen analisia. 

Informazioa ematea eta eskatzea

• Denboran zehar gertatutako ekintzak

kontatzea

• Iraganeko ekintzak eta ohiturak 

oso labur deskribatzea

• Hurbilekoen deskribapen fisikoa egitea

• Zerbait dagoen, baden edo dagoen 

dakien galdetzea eta erantzutea

• Pertsonak deskribatzea: nolakoa den, 

non dagoen...

• Informazioa ematea eta eskatzea 

eguneroko kontuez

• Hurbilekoen deskribapen fisikoa egitea

Iritziak, ezagutzak eta jarrerak 

adieraztea eta egiaztatzea

• Iritzia adieraztea, arrazoi laburrak 

emanez

• Gai bati buruzko azalpena egitea 

zerbait argudiatuz

• Jarreren berri ematea

• Gaitasuna edo gaitasunik eza adieraztea

Sentimenduak

• Aldarteaz, osasun-egoeraz galdetzea 

eta informazioa ematea

Solaskidearengan eragitea

• Ohartaraztea

• Egiteko bat proposatzea
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Postua: Zaintzailea (Uliazpi) 

Zerbitzua: Erakunde publikoak

Oinarrizko Funtzioa:

Realiza tareas de cuidado y atención referidas a la vida diaria de los usuarios del
Centro que, a causa de su discapacidad, precisen, así como al proceso recuperador
o de habilitación para la autonomía personal de los mismos, procurando el esta-
blecimiento de un clima acogedor, similar al familiar, así como su integración en
el medio social.

Ahozkoak

• Ulermena:

– Elkarrizketak

– Azalpen laburrak

• Ekoizpena:

– Azalpen laburrak

– Elkarrizketak

– Galde-erantzunak

Idatziak

• Ulermena:

– Ohar eta jakinarazpenak

– Erregistroak

• Ekoizpena:

– Ohar eta jakinarazpenak

– Erregistroak

Testu-generoakFuntzio komunikatiboakBetebehar zehatza

2. Atiende el comedor, ensañando a los
usuarios hábitos de orden, limpieza, co-
rrección y utilización de cubiertos y
prestando la ayuda necesaria para la
alimentación diaria de los usuarios a su
cargo Frecuencia: Diaria.

Testuinguruaren ezaugarriak 

Enuntziatzaile-enuntziatarioa

Rolak: Zaintzaile – erabiltzaile

Harremana: gertutasunezkoa 

Erabilera-esparruak

Egoitza. Eremu pribatua. Jangela.

Gaiak

Ohiko jarduerak: eguneroko eginkizu-

nak, egoerak, etxeko lanak, ohiturak...

Elikadura: janaria, edariak, ordutegiak,

menuak, prestaketa-moduak, merkatuak,

azokak, gastronomia, euskal-sukaldaritza...

Osasuna eta gorputza zaintzea: 

aholkuak, egoera fisikoa...

Informazioa ematea eta eskatzea

• Zerbait dagoen, baden edo dagoen 

dakien galdetzea eta erantzutea

• Informazioa ematea eta eskatzea 

eguneroko kontuez

Solaskidearengan eragitea

• Laguntza eskaintzea
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Postua: Zaintzailea (Uliazpi) 

Zerbitzua: Erakunde publikoak

Oinarrizko Funtzioa:

Realiza tareas de cuidado y atención referidas a la vida diaria de los usuarios del
Centro que, a causa de su discapacidad, precisen, así como al proceso recuperador
o de habilitación para la autonomía personal de los mismos, procurando el esta-
blecimiento de un clima acogedor, similar al familiar, así como su integración en
el medio social.

Ahozkoak

• Ulermena:

– Elkarrizketa sinpleak

– Azalpen laburrak

– Ekoizpena: Pertsonen deskribapen 

fisikoak

– Elkarrizketa sinple eta errazak

– Galde-erantzunak

– Aholkuak, argibideak eta jarraibideak

– Azalpenak, iritziak eta argudioak

Idatziak

• Ulermena:

– Ohar eta jakinarazpenak

– Erregistroak

• Ekoizpena:

– Ohar eta jakinarazpenak

– Erregistroak bete

Testu-generoakFuntzio komunikatiboakBetebehar zehatza

3. Traslada a los usuarios a lugares, insta-
laciones o servicios, tanto internas
como externas al Centro, de acuerdo a
las instrucciones de los técnicos del
Centro, realizando la conducción de ve-
hículos en su caso y facilitando la rea-
lización de las actividades progra -
madas. Frecuencia: Diaria.

Testuinguruaren ezaugarriak 

Enuntziatzaile-enuntziatarioa

Rolak:

Zaintzaile – erabiltzaile

Zaintzaile – teknikariak 

(musikoterapeuta, estimulazio 

sentsorialeko teknikaria...)

Zaintzaile – komunitateko agenteak 

(kiroldegiko monitorea, hipikako 

monitorea...)

Harremana: 

gertutasunezkoa, formala 

Erabilera-esparruak

Egoitza. Eremu pribatua. 

Hitzorduak eta ekintzak.

Gaiak

Ohiko jarduerak: eguneroko 

eginkizunak, egoerak, etxeko lanak...

Informazioa ematea eta eskatzea

• Zerbait dagoen, baden edo dagoen 

dakien galdetzea eta erantzutea

• Pertsonak deskribatzea: nolakoa den, 

non dagoen...

• Informazioa ematea eta eskatzea 

eguneroko kontuez

• Hurbilekoen deskribapen fisikoa egitea

Iritziak, ezagutzak eta jarrerak 

adieraztea eta egiaztatzea

• Iritzia adieraztea, arrazoi 

laburrak emanez

Solaskidearengan eragitea

• Egiteko bat proposatzea
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Postua: Zaintzailea (Uliazpi) 

Zerbitzua: Erakunde publikoak

Oinarrizko Funtzioa:

Realiza tareas de cuidado y atención referidas a la vida diaria de los usuarios del
Centro que, a causa de su discapacidad, precisen, así como al proceso recuperador
o de habilitación para la autonomía personal de los mismos, procurando el esta-
blecimiento de un clima acogedor, similar al familiar, así como su integración en
el medio social.

Ahozkoak

• Ulermena:

– Elkarrizketak

– Azalpenak

• Ekoizpena:

– Azalpenak

– Elkarrizketak

– Galde-erantzunak

– Egoera psikologikoen, izaeren eta 

sentipenen deskribapena

Idatziak

• Ulermena:

– Ohar eta jakinarazpenak

– Erregistroak

Testu-generoakFuntzio komunikatiboakBetebehar zehatza

4. Colabora con el Equipo Técnico del Cen-
tro en la planificación, ejecución y eva-
luación del programa educacional de
cada usuario, proponiendo mejoras pun-
tuales de carácter general que redun-
den en beneficio del usuario y
participando en las reuniones de infor-
mación a las que sea convocado. Fre-
cuencia: Diaria.

Testuinguruaren ezaugarriak 

Enuntziatzaile-enuntziatarioa

Rolak:

Zaintzaile – teknikariak 

(musikoterapeuta, estimulazio 

sentsorialeko teknikaria...)

Zaintzaile- unitate arduraduna

Zaintzaile – zentroko arduraduna

Harremana: formala

Erabilera-esparruak

Egoitza. Eremu pribatua. 

Koordinazioa/ elkarlana.

Gaiak

Norberaren ezaugarriak: gorputza, 

jarrerak, mugimenduak, sentimenduak,

irudipenen deskribapena, izaera...

Ohiko jarduerak: eguneroko eginkizu-

nak, egoerak, etxeko lanak, ohiturak...

Osasuna eta gorputza zaintzea: 

sintomak, aholkuak, gaixotasuna, 

egoera fisikoa, botikak...

Informazioa ematea eta eskatzea

• Zerbait dagoen, baden edo dagoen 

dakien galdetzea eta erantzutea

• Argibideak, jarraibideak eskatzea

Iritziak, ezagutzak eta jarrerak 

adieraztea eta egiaztatzea

• Norbaiti buruz edo zerbaiti buruz iritzia

eskatzea eta ematea

• Iritzia adieraztea arrazoi laburrak emanez

• Jarreren berri ematea

Sentimenduak, hunkipenezko 

jarrerak/egoerak adieraztea 

eta egiaztatzea

• Zalantza adieraztea

• Aldarteaz, osasun-egoeraz galdetzea 

eta informazioa ematea

• Beldurra edo kezka adieraztea

• Zerbaiten esperantza adieraztea

Solaskidearengan eragitea

• Laguntza eskatzea eta eskaintzea

• Planak eta asmoak adieraztea

• Ohartaraztea
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Postua: Zaintzailea (Uliazpi) 

Zerbitzua: Erakunde publikoak

Oinarrizko Funtzioa:

Realiza tareas de cuidado y atención referidas a la vida diaria de los usuarios del
Centro que, a causa de su discapacidad, precisen, así como al proceso recuperador
o de habilitación para la autonomía personal de los mismos, procurando el esta-
blecimiento de un clima acogedor, similar al familiar, así como su integración en
el medio social.

Ahozkoak

• Ulermena:

– Elkarrizketak

– Azalpen laburrak

• Ekoizpena:

– Agindu laburrak

– Elkarrizketak

– Galde-erantzunak

– Azalpenak, iritziak eta argudioak

Idatziak

• Ulermena:

– Ohar eta jakinarazpenak

– Erregistroak

• Ekoizpena:

– Ohar eta jakinarazpenak

Testu-generoakFuntzio komunikatiboakBetebehar zehatza

5. Realiza las actividades educativas (cre-
ación de hábitos, implantación o extin-
ción de conductas, etc.) individuales o
en grupos homogéneos, facilitando el
proceso educativo de los usuarios a su
cargo, siguiendo las instrucciones del
Psicopedagogo. Frecuencia: Diaria.

Testuinguruaren ezaugarriak 

Enuntziatzaile-enuntziatarioa

Rolak:

Zaintzaile – erabiltzaile

Zaintzaile – psikopedagogo

Zaintzaile – unitate arduradun

Zaintzaile – zaintzaile

Harremana: gertutasunezkoa, formala

Erabilera-esparruak

Pertsona. Eremu pribatua. 

Hezkuntza-jarduerak.

Gaiak

Datu pertsonalak: izena, helbidea,

adina, sexua, egoera zibila, lanbidea, 

jaioteguna, jatorria...

Norberaren ezaugarriak: gustuak,

izaera itxura, aldartea, jarrerak...

Osasuna eta gorputza: aholkuak, 

egoera fisikoa...

Hezkuntza: eskolaz kanpoko jarduerak...

Informazioa ematea eta eskatzea

• Agurtzea

• Nork bere burua eta besterena 

aurkeztea

Informazioa ematea eta eskatzea

• Datu pertsonalei buruzko informazioa

eskatzea

• Zerbait dagoen, baden edo dagoen 

dakien galdetzea eta erantzutea

• Informazioa ematea eta eskatzea 

eguneroko kontuez

Iritziak, ezagutzak eta jarrerak 

adieraztea eta egiaztatzea

• Jarreren berri ematea

Solaskidearengan eragitea

• Laguntza eskatzea eta eskaintzea
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Postua: Zaintzailea (Uliazpi) 

Zerbitzua: Erakunde publikoak

Oinarrizko Funtzioa:

Realiza tareas de cuidado y atención referidas a la vida diaria de los usuarios del
Centro que, a causa de su discapacidad, precisen, así como al proceso recuperador
o de habilitación para la autonomía personal de los mismos, procurando el esta-
blecimiento de un clima acogedor, similar al familiar, así como su integración en
el medio social.

Ahozkoak

• Ulermena:

– Elkarrizketak

– Azalpen laburrak

• Ekoizpena:

– Elkarrizketak

– Galde-erantzunak

– Azalpenak, iritziak eta argudioak

Idatziak

• Ulermena:

– Ohar eta jakinarazpenak

– Erregistroak

• Ekoizpena:

– Ohar eta jakinarazpenak

– Erregistroak

– Proposamenak

Testu-generoakFuntzio komunikatiboakBetebehar zehatza

6. Realiza, controla y vigila las actividades
programadas de ocio, tiempo libre y jue-
gos de los usuarios a su cargo, propo-
niendo en su caso actividades pun-
tuales adicionales. Frecuencia: Variable
(semanal).

Testuinguruaren ezaugarriak 

Enuntziatzaile-enuntziatarioa

Rolak:

Zaintzaile – zaintzaile

Zaintzaile – komunitateko agenteak 

(kiroldegiko monitorea, hipikako 

monitorea...)

Harremana: formala

Erabilera-esparruak

Egoitza. Eremu pribatua. 

Jardueren antolaketa.

Gaiak

Ohiko jarduerak: eguneroko eginkizu-

nak, egoerak, etxeko lanak, ohiturak...

Aisialdia: jolasa/ jokoak, denbora-pasak...

Informazioa ematea eta eskatzea

• Zerbait dagoen, baden edo dagoen 

dakien galdetzea eta erantzutea

Iritziak, ezagutzak eta jarrerak 

adieraztea eta egiaztatzea

• Iritzia adieraztea, arrazoi laburrak 

emanez

Solaskidearengan eragitea

• Egiteko bat proposatzea

• Planak eta asmoak adieraztea

• Ohartaraztea
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Postua: Zaintzailea (Uliazpi) 

Zerbitzua: Erakunde publikoak

Oinarrizko Funtzioa:

Realiza tareas de cuidado y atención referidas a la vida diaria de los usuarios del
Centro que, a causa de su discapacidad, precisen, así como al proceso recuperador
o de habilitación para la autonomía personal de los mismos, procurando el esta-
blecimiento de un clima acogedor, similar al familiar, así como su integración en
el medio social.

Ahozkoak

• Ulermena:

– Elkarrizketak

– Azalpen laburrak

• Ekoizpena:

– Elkarrizketak

– Galde-erantzunak

– Azalpenak, iritziak eta argudioak

Idatziak

• Ulermena:

– Ohar eta jakinarazpenak

– Erregistroak

• Ekoizpena:

– Ohar eta jakinarazpenak

– Erregistroak

Testu-generoakFuntzio komunikatiboakBetebehar zehatza

7. Administra los medicamentos prescri-
tos por Médico y A.T.S., preparados en
unidosis, y cuida de los usuarios en pe-
ríodos, de enfermedad o con necesida-
des sanitarias especiales, en el ámbito
de su competencia. Excepcionalmente,
colabora en la preparación de medica-
ción habitual, de acuerdo a instruccio-
nes precisas y concretas del personal
médico-sanitario y efectúa el autocon-
trol de ser el medicamento prescrito.
Frecuencia: Diaria.

Testuinguruaren ezaugarriak 

Enuntziatzaile-enuntziatarioa

Rolak:

Zaintzaile – mediku-sanitarioak

Zaintzailea – erabiltzailea

Zaintzailea – unitate arduraduna

Harremana: formala

Erabilera-esparruak

Egoitza. Eremu pribatua. 

Tratamenduak. Gaiak

Gaiak

Osasuna eta gorputza zaintzea: 

aholkuak, egoera fisikoa, gaixotasuna, 

botikak...

Informazioa ematea eta eskatzea

• Datu pertsonalei buruzko informazioa

eskatzea eta ematea

• Zerbait dagoen, baden edo dagoen 

dakien galdetzea eta erantzutea

• Informazioa ematea eta eskatzea 

eguneroko kontuez
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Postua: Zaintzailea (Uliazpi) 

Zerbitzua: Erakunde publikoak

Oinarrizko Funtzioa:

Realiza tareas de cuidado y atención referidas a la vida diaria de los usuarios del
Centro que, a causa de su discapacidad, precisen, así como al proceso recuperador
o de habilitación para la autonomía personal de los mismos, procurando el esta-
blecimiento de un clima acogedor, similar al familiar, así como su integración en
el medio social.

Ahozkoak

• Ulermena:

– Elkarrizketak

– Aholkuak (medikuaren gomendioak)

– Azalpenak

– Instrukzioak (informazioa eta argudioa

duten instrukzioak...)

• Ekoizpena:

– Agindu laburrak

– Pertsonen deskribapen fisikoak

– Elkarrizketa sinple eta errazak

– Galde-erantzunak

– Aholkuak

– Azalpenak, iritziak eta argudioak

– Sentimenduen eta jarreren 

deskribapenak

Idatziak

• Ulermena:

– Ohar eta jakinarazpenak

– Erregistroak

• Ekoizpena:

– Ohar eta jakinarazpenak

– Erregistroak

Testu-generoakFuntzio komunikatiboakBetebehar zehatza

8. Facilita la utilización por parte de los
usuarios de los servicios comunitarios
(salud, ocio y tiempo libre, etc.), acom-
pañándoles a algunas consultas médi-
cas, urgencias y salidas al exterior, etc.
Frecuencia: Semanal.

Testuinguruaren ezaugarriak 

Enuntziatzaile-enuntziatarioa

Rolak:

Zaintzaile – erabiltzaile

Zaintzaile – mediku

Zaintzaile – komunitateko agenteak

Harremana: gertutasunezkoa, formala. 

Erabilera-esparruak

Eremu pribatua. Pertsona. 

Hitzorduak eta ekintzak.

Gaiak

Osasuna eta gorputza: higienea, 

aholkuak, sentimenduak, gaixotasuna, 

sintomak, ospitaleak, egoera fisikoa, 

botikak...

Ohiko jarduerak: eguneroko eginkizu-

nak, egoerak, etxeko lanak, ohiturak...

Giza harremanak eta 

kunplimenduak

• Agurtzea

Informazioa ematea eta eskatzea

• Datu pertsonalei buruzko informazioa

eskatzea eta ematea

• Zerbait dagoen, baden edo dagoen 

dakien galdetzea eta erantzutea

• Pertsonak deskribatzea: nolakoa den, 

non dagoen...

• Informazioa ematea eta eskatzea 

eguneroko kontuez

• Hurbilekoen deskribapen fisikoa egitea

• Leku, ordutegi, data, prezio, neurri, 

kopuruei buruz galdetzea eta erantzutea

• Aukerak eskaintzea

Iritziak, ezagutzak eta jarrerak 

adieraztea eta egiaztatzea

• Iritzia adieraztea, arrazoi laburrak 

emanez

• Jarreren berri ematea

Sentimenduak, hunkipenezko 

jarrerak/egoerak adieraztea 

eta egiaztatzea

• Medikuari gaitz baten sintomak 

adieraztea, sendabidea jasotzeko moduan

Solaskidearengan eragitea

• Laguntza eskatzea
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Postua: Zaintzailea (Uliazpi) 

Zerbitzua: Erakunde publikoak

Oinarrizko Funtzioa:

Realiza tareas de cuidado y atención referidas a la vida diaria de los usuarios del
Centro que, a causa de su discapacidad, precisen, así como al proceso recuperador
o de habilitación para la autonomía personal de los mismos, procurando el esta-
blecimiento de un clima acogedor, similar al familiar, así como su integración en
el medio social.

Ahozkoak

• Ulermena:

– Elkarrizketak

– Aholkuak (medikuaren gomendioak)

– Azalpenak

– Instrukzioak (informazioa eta argudioa

duten instrukzioak...)

• Ekoizpena:

– Azalpenak

– Elkarrizketak

– Galde-erantzunak

Idatziak

• Ulermena:

– Ohar eta jakinarazpenak

– Erregistroak

• Ekoizpena:

– Ohar eta jakinarazpenak

– Erregistroak

Testu-generoakFuntzio komunikatiboakBetebehar zehatza

9. Realiza la vigilancia y atención asisten-
cial de usuarios, durante el período de
descanso nocturno. Frecuencia: Diaria.
(sólo cuidadores de noche).

Testuinguruaren ezaugarriak 

Enuntziatzaile-enuntziatarioa

Rolak:

Zaintzaile – erabiltzaile

Zaintzaile – zaintzaile

Harremana: gertutasunezkoa, formala. 

Erabilera-esparruak

Pertsona. Eremu pribatua. Zaintza.

Gaiak

Norberaren ezaugarriak: gustuak,

izaera, itxura, aldartea, jarrerak, 

irudipenen deskribapena...

Osasuna eta gorputza zaintzea: 

sintomak, aholkuak, gaixotasuna, 

egoera fisikoa, botikak...

Ohiko jarduerak: eguneroko eginkizu-

nak, egoerak, etxeko lanak, ohiturak...

Informazioa ematea eta eskatzea

• Zerbait dagoen, baden edo dagoen 

dakien galdetzea eta erantzutea

• Argibideak, jarraibideak eskatzea

Iritziak, ezagutzak eta jarrerak 

adieraztea eta egiaztatzea

• Norbaiti buruz edo zerbaiti buruz iritzia

eskatzea eta ematea

• Iritzia adieraztea arrazoi laburrak emanez

• Jarreren berri ematea

Sentimenduak, hunkipenezko 

jarrerak/egoerak adieraztea 

eta egiaztatzea

• Zalantza adieraztea

• Aldarteaz, osasun-egoeraz galdetzea 

eta informazioa ematea

• Beldurra edo kezka adieraztea

• Zerbaiten esperantza adieraztea

• Medikuari gaitz baten sintomak adieraz-

tea, sendabidea jasotzeko moduan

Solaskidearengan eragitea

• Laguntza eskatzea eta eskaintzea

• Planak eta asmoak adieraztea
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Postua: Zaintzailea (Uliazpi) 

Zerbitzua: Erakunde publikoak

Oinarrizko Funtzioa:

Realiza tareas de cuidado y atención referidas a la vida diaria de los usuarios del
Centro que, a causa de su discapacidad, precisen, así como al proceso recuperador
o de habilitación para la autonomía personal de los mismos, procurando el esta-
blecimiento de un clima acogedor, similar al familiar, así como su integración en
el medio social.

Ahozkoak

• Ulermena:

– Elkarrizketak

– Azalpenak

– Aholkuak

– Instrukzioak

• Ekoizpena:

– Agindu laburrak

– Pertsonen deskribapen fisikoak

– Elkarrizketa sinple eta errazak

– Galde-erantzunak

– Aholkuak

– Azalpenak, iritziak eta argudioak

– Sentimenduen eta jarreren 

deskribapenak

Idatziak

• Ulermena:

– Ohar eta jakinarazpenak

– Erregistroak

• Ekoizpena:

– Ohar eta jakinarazpenak

– Erregistroak

Testu-generoakFuntzio komunikatiboakBetebehar zehatza

10. Colabora con las personas encargadas
de otros servicios (limpieza, lavande-
ría, cocina, etc.), notificando inciden-
cias y necesidades de los usuarios, a
fin de conseguir una atmósfera y en-
torno físico agradable, limpio y ade-
cuado.

Testuinguruaren ezaugarriak 

Enuntziatzaile-enuntziatarioa

Rolak:

Zaintzaile – zentroko edozein langile

Harremana: formala. 

Erabilera-esparruak

Egoitza. Eremu pribatua. 

Koordinazioa / elkarlana.

Gaiak

Norberaren ezaugarriak: gorputza, 

jarrerak, mugimenduak, sentimenduak, 

irudipenen deskribapena, izaera...

Ohiko jarduerak: eguneroko eginkizu-

nak, egoerak, etxeko lanak, ohiturak...

Osasuna eta gorputza zaintzea:

sintomak, aholkuak, gaixotasuna, 

egoera fisikoa, botikak...

Informazioa ematea eta eskatzea

• Zerbait dagoen, baden edo dagoen 

dakien galdetzea eta erantzutea

• Argibideak, jarraibideak eskatzea

Iritziak, ezagutzak eta jarrerak 

adieraztea eta egiaztatzea

• Norbaiti buruz edo zerbaiti buruz iritzia

eskatzea eta ematea

• Iritzia adieraztea arrazoi laburrak emanez

• Jarreren berri ematea

Sentimenduak, hunkipenezko 

jarrerak/egoerak adieraztea 

eta egiaztatzea

• Zalantza adieraztea

• Aldarteaz, osasun-egoeraz galdetzea 

eta informazioa ematea

Solaskidearengan eragitea

• Laguntza eskatzea eta eskaintzea

• Planak eta asmoak adieraztea

• Ohartaraztea
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Postua: Zaintzailea (Uliazpi) 

Zerbitzua: Erakunde publikoak

Oinarrizko Funtzioa:

Realiza tareas de cuidado y atención referidas a la vida diaria de los usuarios del
Centro que, a causa de su discapacidad, precisen, así como al proceso recuperador
o de habilitación para la autonomía personal de los mismos, procurando el esta-
blecimiento de un clima acogedor, similar al familiar, así como su integración en
el medio social.

Ahozkoak

• Ulermena:

– Balorazio, iritzi edo kexu sinple eta

labur bat: zerbitzuren bati buruzkoa...

– Elkarrizketak

– Kontaketak: gertaerak...

– Azalpen laburrak

– Deskribapenak

• Ekoizpena:

– Azalpen laburra

– Gauzen eta tokien deskribapenak

– Elkarrizketak

– Galde-erantzunak

– Gauzen, tokien, eguraldiaren eta 

pertsonen deskribapen errazak

– Sentimenduen eta jarreren 

deskribapenak

Idatziak

• Ulermena:

– Ohar eta jakinarazpenak

– Mezu elektronikoak

– Erregistroak

• Ekoizpena:

– Ohar eta jakinarazpenak

– Mezu elektronikoak

– Erregistroak

– Bilera-deiak

Testu-generoakFuntzio komunikatiboakBetebehar zehatza

11. Mantiene relación con las familias de
los usuarios asignados, informándoles
del estado general y orientándolas en
relación a las necesidades básicas de
los mismos (vestuario, etc.).

Testuinguruaren ezaugarriak 

Enuntziatzaile-enuntziatarioa

Rolak:

Zaintzaile – erabiltzailearen familia

Harremana: formala

Erabilera-esparruak

Pertsona. Eremu pribatua. Familia.

Gaiak

Norberaren ezaugarriak: gorputza, 

jarrerak, mugimenduak, sentimenduak, 

irudipenen deskribapena, izaera...

Osasuna eta gorputza zaintzea: 

sintomak, aholkuak, gaixotasuna, 

egoera fisikoa, botikak...

Ohiko jarduerak: eguneroko eginkizu-

nak, egoerak, etxeko lanak, ohiturak...

Informazioa ematea eta eskatzea

• Zerbait dagoen, baden edo dagoen 

dakien galdetzea eta erantzutea

• Pertsonak, lekuak eta gauzak deskriba -

tzea: zerbait nolakoa den, non dagoen...

• Informazioa ematea eta eskatzea 

eguneroko kontuez

Iritziak, ezagutzak eta jarrerak 

adieraztea eta egiaztatzea

• Iritzia adieraztea, arrazoi laburrak 

emanez

• Jarreren berri ematea

• Gaitasuna edo gaitasunik eza adieraztea

• Zerbait egiteko nahia, aukera, beharra eta

betebeharra dagoen galdetzea eta 

adieraztea

Sentimenduak

• Aldarteaz, osasun-egoeraz 

informazioa ematea

• Laguntza eskatzea eta eskaintzea

• Egiteko bat proposatzea

Solaskidearengan eragitea

• Ohartaraztea
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Postua: Zaintzailea (Uliazpi) 

Zerbitzua: Erakunde publikoak

Oinarrizko Funtzioa:

Realiza tareas de cuidado y atención referidas a la vida diaria de los usuarios del
Centro que, a causa de su discapacidad, precisen, así como al proceso recuperador
o de habilitación para la autonomía personal de los mismos, procurando el esta-
blecimiento de un clima acogedor, similar al familiar, así como su integración en
el medio social.

Ahozkoak

• Ulermena:

– Elkarrizketak

– Azalpenak

• Ekoizpena:

– Elkarrizketak

– Galde-erantzunak

– Azalpenak

Idatziak

• Ulermena:

– Erregistroak

– Ohar eta jakinarazpenak

• Ekoizpena:

– Inprimakiak, txantiloiak (bete)

– Mezu elektronikoak

– Ohar eta jakinarazpenak

– Kontaketak, intzidentzien 

deskribapenak

Testu-generoakFuntzio komunikatiboakBetebehar zehatza

12. Registra las incidencias de segui-
miento diario de los usuarios en Hoja
Individual, así como otros registros re-
queridos por el personal técnico de la
F.U.

Testuinguruaren ezaugarriak 

Enuntziatzaile-enuntziatarioa

Rolak: Zaintzaile – zaintzaile

Harremana: gertutasunezkoa, formala

Erabilera-esparruak

Egoitza. Eremu pribatua (‡ publikora). 

Intzidentziak.

Gaiak

Ohiko jarduerak: eguneroko eginkizu-

nak, egoerak, etxeko lanak, ohiturak...

Osasuna eta gorputza zaintzea:

sintomak, aholkuak, gaixotasuna, 

egoera fisikoa, botikak...

Informazioa ematea eta eskatzea

• Zerbait dagoen, baden edo dagoen 

dakien galdetzea eta erantzutea

• Informazioa ematea eta eskatzea 

eguneroko kontuez

• Denboran zehar gertatutako ekintzak

kontatzea

Iritziak, ezagutzak eta jarrerak 

adieraztea eta egiaztatzea

• Norbaiti buruz edo zerbaiti buruz iritzia

eskatzea eta ematea

• Jarreren berri ematea

• Gaitasuna edo gaitasunik eza adieraztea

Sentimenduak

• Aldarteaz, osasun-egoeraz galdetzea 

eta informazioa ematea

Solaskidearengan eragitea

• Ohartaraztea
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Postua: Zaintzailea (Uliazpi) 

Zerbitzua: Erakunde publikoak

Oinarrizko Funtzioa:

Realiza tareas de cuidado y atención referidas a la vida diaria de los usuarios del
Centro que, a causa de su discapacidad, precisen, así como al proceso recuperador
o de habilitación para la autonomía personal de los mismos, procurando el esta-
blecimiento de un clima acogedor, similar al familiar, así como su integración en
el medio social.

Ahozkoak

• Ulermena:

– Elkarrizketak

– Azalpenak

– Prozesuen deskribapenak

• Ekoizpena:

– Elkarrizketak

– Galde-erantzunak

– Aholkuak, argibideak eta jarraibideak

– Sentimenduen eta jarreren 

deskribapenak

– Azalpenak, iritziak eta argudioak

Idatziak

• Ulermena:

– Ohar eta jakinarazpenak

– Erregistroak

• Ekoizpena:

– Ohar eta jakinarazpenak

– Erregistroak

– Kontaketak, intzidentzien 

deskribapenak

Testu-generoakFuntzio komunikatiboakBetebehar zehatza

13. Realiza curas simples y otros trata-
mientos sanitarios menores, detec-
tando situaciones, accidentes e
incidencias de urgencia sufridas por
usuarios del Centro (ataques epilépti-
cos, asfixia por atragantamiento..), to-
mando las medidas inmediatas que
estén establecidas al efecto e infor-
mando a Gobernanta, Médico, A.T.S. o
Responsable del Centro. Frecuencia:
Variable.

Testuinguruaren ezaugarriak 

Enuntziatzaile-enuntziatarioa

Rolak:

Zaintzaile – erabiltzaile

Zaintzaile – zaintzaile

Zaintzaile – unitate arduradun

Zaintzaile – gobernaria

Zaintzaile – sendagile / erizain

Zaintzaile – zentroko arduradun

Harremana: gertutasunezkoa, formala.

Erabilera-esparruak

Egoitza. Eremu pribatua (‡ publikora). 

Intzidentziak.

Gaiak

Ohiko jarduerak: eguneroko eginkizu-

nak, egoerak, etxeko lanak, ohiturak...

Osasuna eta gorputza zaintzea: 

sintomak, aholkuak, gaixotasuna, 

egoera fisikoa, botikak...

Informazioa ematea eta eskatzea

• Zerbait dagoen, baden edo dagoen 

dakien galdetzea eta erantzutea

• Informazioa ematea eta eskatzea 

eguneroko kontuez

• Denboran zehar gertatutako ekintzak

kontatzea

Iritziak, ezagutzak eta jarrerak 

adieraztea eta egiaztatzea

• Zerbait baieztatzea / ezeztatzea

• Norbaiti buruz edo zerbaiti buruz 

iritzia eskatzea eta ematea

• Iritzia adieraztea, arrazoi laburrak 

emanez

• Jarreren berri ematea

• Gaitasuna edo gaitasunik eza adieraztea

Sentimenduak

• Zalantza adieraztea

• Aldarteaz, osasun-egoeraz galdetzea 

eta informazioa ematea

• Beldurra edo kezka adieraztea

Solaskidearengan eragitea

• Laguntza eskatzea eta eskaintzea

• Egiteko bat proposatzea

• Planak eta asmoak adieraztea

• Aholkuak ematea eta eskatzea

• Ohartaraztea
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Postua: Zaintzailea (Uliazpi) 

Zerbitzua: Erakunde publikoak

Oinarrizko Funtzioa:

Realiza tareas de cuidado y atención referidas a la vida diaria de los usuarios del
Centro que, a causa de su discapacidad, precisen, así como al proceso recuperador
o de habilitación para la autonomía personal de los mismos, procurando el esta-
blecimiento de un clima acogedor, similar al familiar, así como su integración en
el medio social.

Ahozkoak

• Ulermena:

– Elkarrizketak

– Azalpenak

– Prozesuen deskribapenak

– Jendaurreko azalpenak

• Ekoizpena:

– Elkarrizketak

– Galde-erantzunak

– Aholkuak, argibideak eta jarraibideak

– Azalpenak, iritziak eta argudioak

Idatziak

• Ulermena:

– Elkarteetako edo ikastetxeetako 

gutunak

– Mezu elektronikoak

– Lan-esparruan gai baten azalpena

• Ekoizpena:

– Inprimakiak, txantiloiak (bete)

– Mezu elektronikoak

– Baimen-eskariak

– Ohar eta jakinarazpenak

Testu-generoakFuntzio komunikatiboakBetebehar zehatza

14. Asiste a cursos de formación relativos
a sus tareas y participa en visitas e in-
tercambios con otras entidades que
desarrollan programas similares o co-
munes. Colabora en la formación de
otro personal cuidador (normalmente
en prácticas). Frecuencia: Anual.

Testuinguruaren ezaugarriak 

Enuntziatzaile-enuntziatarioa

Rolak:

Zaintzaile – zaintzaile

Zaintzaile- unitate arduradun

Zaintzaile – praktiketako zaintzaile

Harremana: formala.

Erabilera-esparruak

Egoitza. Eremu publikoa. Formakuntza.

Gaiak

Ohiko jarduerak: eguneroko eginkizu-

nak, egoerak, etxeko lanak, ohiturak...

Lana: lan-prestakuntza, lantokiak...

Informazioa ematea eta eskatzea

• Zerbait dagoen, baden edo dagoen 

dakien galdetzea eta erantzutea

• Informazioa ematea eta eskatzea 

eguneroko kontuez

• Denboran zehar gertatutako 

ekintzak kontatzea

Iritziak, ezagutzak eta jarrerak 

adieraztea eta egiaztatzea

• Zerbait baieztatzea / ezeztatzea

• Norbaiti buruz edo zerbaiti buruz iritzia

eskatzea eta ematea

• Iritzia adieraztea, arrazoi laburrak 

emanez

• Jarreren berri ematea

• Gaitasuna edo gaitasunik eza adieraztea

Sentimenduak

• Zalantza adieraztea

• Aldarteaz, osasun-egoeraz galdetzea 

eta informazioa ematea

• Beldurra edo kezka adieraztea

Solaskidearengan eragitea

• Laguntza eskatzea eta eskaintzea

• Egiteko bat proposatzea

• Planak eta asmoak adieraztea

• Aholkuak ematea eta eskatzea

• Ohartaraztea
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Postua: Zaintzailea (Uliazpi) 

Zerbitzua: Erakunde publikoak

Oinarrizko Funtzioa:

Realiza tareas de cuidado y atención referidas a la vida diaria de los usuarios del
Centro que, a causa de su discapacidad, precisen, así como al proceso recuperador
o de habilitación para la autonomía personal de los mismos, procurando el esta-
blecimiento de un clima acogedor, similar al familiar, así como su integración en
el medio social.

Testu-generoakFuntzio komunikatiboakBetebehar zehatza

Ahozkoak

• Ulermena:

– Elkarrizketak

– Azalpenak

– Prozesuen deskribapenak

• Ekoizpena:

– Elkarrizketak

– Galde-erantzunak

– Aholkuak, argibideak eta jarraibideak

– Sentimenduen eta jarreren 

deskribapenak

– Azalpenak, iritziak eta argudioak

Idatziak

• Ulermena:

– Foroetako oharrak

– Erregistroak

– Oharrak

– Kontrol-orriak

– Irteeretako parte hartze-orriak

– Aisialdi eta komunitatean parte hartzea

• Ekoizpena:

– Inprimakiak, txantiloiak (bete)

– Mezu laburrak (mezu elektronikoak,

postalak, oharrak)

– Ohar eta jakinarazpenak

– Foroetako oharrak

– Erregistroak

– Oharrak

– Kontrol-orriak

– Irteeretako parte hartze-orriak

– Aisialdi eta komunitatean parte hartzea

15. En general, todas aquellas actividades
no especificadas anteriormente que le
sean solicitadas dentro de la natura-
leza de las que corresponden a su
puesto, y que redunden en beneficio
de los usuarios y del servicio.

Testuinguruaren ezaugarriak 

Enuntziatzaile-enuntziatarioa

Rolak:

Zaintzaile – zaintzaile

Zaintzaile- unitate arduradun

Zaintzaile- zentroko arduradun

Zaintzaile – erabiltzaile

Harremana: gertutasunezkoa, formala

Erabilera-esparruak

Pertsona. Eremu pribatua. Zaintza.

Gaiak

Ohiko jarduerak: eguneroko eginkizu-

nak, egoerak, etxeko lanak, ohiturak...

Osasuna eta gorputza zaintzea:

sintomak, aholkuak, gaixotasuna, 

egoera fisikoa, botikak...

Informazioa ematea eta eskatzea

• Zerbait dagoen, baden edo dagoen 

dakien galdetzea eta erantzutea

• Informazioa ematea eta eskatzea 

eguneroko kontuez

• Denboran zehar gertatutako ekintzak

kontatzea

Iritziak, ezagutzak eta jarrerak 

adieraztea eta egiaztatzea

• Zerbait baieztatzea / ezeztatzea

• Norbaiti buruz edo zerbaiti buruz iritzia

eskatzea eta ematea

• Iritzia adieraztea, arrazoi laburrak 

emanez

• Jarreren berri ematea

• Gaitasuna edo gaitasunik eza adieraztea

Sentimenduak

• Zalantza adieraztea

• Aldarteaz, osasun-egoeraz galdetzea 

eta informazioa ematea

• Beldurra edo kezka adieraztea

Solaskidearengan eragitea

• Laguntza eskatzea eta eskaintzea

• Egiteko bat proposatzea

• Planak eta asmoak adieraztea

• Aholkuak ematea eta eskatzea

• Ohartaraztea
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Postua: Unitate-arduraduna (Uliazpi)

Zerbitzua: Erakunde publikoak

Oinarrizko Funtzioa:

Puesto que garantiza la calidad de vida y atención en las diferentes situaciones
en las que se desarrolla la persona con retraso mental, procurando la mejora de
las mismas mediante la aportación de técnica psicopedagógica y participando en
la gestión de los medios materiales y humanos a su disposición.

Ahozkoak

• Ulermena:

– Elkarrizketak

– Azalpenak

• Ekoizpena:

– Pertsonen deskribapen fisikoak

– Aholkuak

– Elkarrizketak

– Galde-erantzunak

– Azalpenak, iritziak eta argudioak

– Egoera psikologikoen, izaeren eta 

sentipenen deskribapena

Idatziak

• Ekoizpena:

– Ebaluazio txostena

Testu-generoakFuntzio komunikatiboakBetebehar zehatza

IV. Eranskina. Uliazpiren Donostia Zentroko unitate-arduradunen funtzio eta eginkizunen analisia.

1. Realizar la evaluación de las personas
atendidas.

Testuinguruaren ezaugarriak 

Enuntziatzaile-enuntziatarioa

Rolak:

Unitate-arduradun – erabiltzaile

Unitate-arduradun – mediku, neurologo,

erizain

Unitate-arduradun – fisioterapeuta

Unitate-arduradun – zaintzaile

Harremana: formala 

Erabilera-esparruak

Egoitza. Eremu pribatua. Erabiltzailea.

Gaiak

Norberaren ezaugarriak: gorputza, 

jarrerak, mugimenduak, sentimenduak, 

irudipenen deskribapena, izaera...

Ohiko jarduerak: eguneroko eginkizu-

nak, egoerak, etxeko lanak, ohiturak...

Osasuna eta gorputza zaintzea: 

aholkuak, egoera fisikoa...

Informazioa ematea eta eskatzea

• Denboran zehar gertatutako ekintzak

kontatzea

• Iraganeko ekintzak eta ohiturak oso

labur deskribatzea

• Hurbilekoen deskribapen fisikoa egitea

• Zerbait dagoen, baden edo dagoen 

dakien galdetzea eta erantzutea

• Pertsonak deskribatzea: nolakoa den, 

non dagoen...

• Informazioa ematea eta eskatzea 

eguneroko kontuez

Iritziak, ezagutzak eta jarrerak 

adieraztea eta egiaztatzea

• Iritzia adieraztea, arrazoi laburrak 

emanez

• Gai bati buruzko azalpena egitea 

zerbait argudiatuz

• Jarreren berri ematea

• Gaitasuna edo gaitasunik eza adieraztea

Sentimenduak

• Aldarteaz, osasun-egoeraz galdetzea 

eta informazioa ematea

Solaskidearengan eragitea

• Ohartaraztea

• Egiteko bat proposatzea
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Postua: Unitate-arduraduna (Uliazpi)

Zerbitzua: Erakunde publikoak

Oinarrizko Funtzioa:

Puesto que garantiza la calidad de vida y atención en las diferentes situaciones
en las que se desarrolla la persona con retraso mental, procurando la mejora de
las mismas mediante la aportación de técnica psicopedagógica y participando en
la gestión de los medios materiales y humanos a su disposición.

Testu-generoakFuntzio komunikatiboakBetebehar zehatza

Ahozkoak

• Ulermena:

– Elkarrizketak

– Azalpenak

• Ekoizpena:

– Azalpen laburrak

– Elkarrizketak

– Galde-erantzunak

– Egoera psikologikoen, izaeren eta 

sentipenen deskribapena

Idatziak

• Ulermena:

– Pertsonen, tokien eta gauzen 

deskribapenak

• Ekoizpena:

– Txosten psikopedagogikoak

2. Llevar a cabo la orientación psicopeda-
gógica.

Testuinguruaren ezaugarriak 

Enuntziatzaile-enuntziatarioa

Rolak:

Unitate-arduradun – zaintzaile

Harremana: formala 

Erabilera-esparruak

Egoitza. Eremu pribatua. Erabiltzailea.

Gaiak

Ohiko jarduerak: eguneroko eginkizu-

nak, egoerak, etxeko lanak, ohiturak...

Giza harremanak eta harreman 

sozialak: familia, lagunak, adinekoak, 

elkarteak, ezagun nahiz ezezagunen 

arteko harremana, umorea...

Osasuna eta gorputza zaintzea: 

aholkuak, sentimenduak, zentzumenak...

Informazioa ematea eta eskatzea

• Zerbait dagoen, baden edo dagoen 

dakien galdetzea eta erantzutea

• Informazioa ematea eta eskatzea 

eguneroko kontuez

• Denboran zehar gertatutako 

ekintzak kontatzea

• Iraganeko ekintzak eta ohiturak 

oso labur deskribatzea

• Zerbait dagoen, baden edo dagoen 

dakien galdetzea eta erantzutea

• Pertsonak deskribatzea: nolakoa den, 

non dagoen...

• Informazioa ematea eta eskatzea 

eguneroko kontuez

Iritziak, ezagutzak eta jarrerak 

adieraztea eta egiaztatzea

• Iritzia adieraztea, arrazoi laburrak 

emanez

• Gai bati buruzko azalpena egitea zerbait

argudiatuz

• Jarreren berri ematea

• Gaitasuna edo gaitasunik eza adieraztea

Sentimenduak

• Aldarteaz, osasun-egoeraz galdetzea eta

informazioa ematea

Solaskidearengan eragitea

• Ohartaraztea

• Egiteko bat proposatzea

• Laguntza eskaintzea
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Postua: Unitate-arduraduna (Uliazpi)

Zerbitzua: Erakunde publikoak

Oinarrizko Funtzioa:

Puesto que garantiza la calidad de vida y atención en las diferentes situaciones
en las que se desarrolla la persona con retraso mental, procurando la mejora de
las mismas mediante la aportación de técnica psicopedagógica y participando en
la gestión de los medios materiales y humanos a su disposición.

Testu-generoakFuntzio komunikatiboakBetebehar zehatza

Ahozkoak

• Ulermena:

– Elkarrizketak

– Azalpen laburrak

• Ekoizpena:

– Elkarrizketa sinple eta errazak

– Galde-erantzunak

– Aholkuak, argibideak eta jarraibideak

– Azalpenak, iritziak eta argudioak

Idatziak

• Ulermena:

– Erregistroak

– Txostenak

– Oharrak

• Ekoizpena:

– Inprimakiak, txantiloiak (bete)

– Ohar eta jakinarazpenak

– Zerrendak

– Mezu elektronikoak

– Gonbidapen-oharrak, proposamenak

– Egitarauak

3. Planificar, programar y hacer el segui-
miento de las actividades diarias en si-
tuación de residencia, centro de día y
comunidad.

Testuinguruaren ezaugarriak 

Enuntziatzaile-enuntziatarioa

Rolak:

Unitate-arduradun – erabiltzaile

Unitate-arduradun – zaintzaile

Unitate-arduradun – teknikariak 

(musikoterapeuta, estimulazio 

sentsorialeko teknikaria...)

Unitate-arduradun – komunitateko 

agenteak (kiroldegiko monitorea, 

hipikako monitorea...)

Harremana: formala 

Erabilera-esparruak

Egoitza. Eremu pribatua. Erabiltzailea.

Gaiak

Ohiko jarduerak: eguneroko 

eginkizunak, egoerak, etxeko lanak...

Informazioa ematea eta eskatzea

• Zerbait dagoen, baden edo dagoen 

dakien galdetzea eta erantzutea

• Pertsonak deskribatzea: nolakoa den, 

non dagoen...

• Informazioa ematea eta eskatzea 

eguneroko kontuez

• Hurbilekoen deskribapen fisikoa egitea

Iritziak, ezagutzak eta jarrerak 

adieraztea eta egiaztatzea

• Aisialdirako planak onartzea / 

ez onartzea

• Zerbait egiteko nahia, aukera, beharra eta

betebeharra dagoen galdetzea eta 

adieraztea

• Norbaitek zerbait egin beharra 

duela adieraztea

• Administrazioan egoera zehatz 

baten berri ematea

Solaskidearengan eragitea

• Ohartaraztea

• Egiteko bat proposatzea

• Planak eta asmoak adieraztea
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Postua: Unitate-arduraduna (Uliazpi)

Zerbitzua: Erakunde publikoak

Oinarrizko Funtzioa:

Puesto que garantiza la calidad de vida y atención en las diferentes situaciones
en las que se desarrolla la persona con retraso mental, procurando la mejora de
las mismas mediante la aportación de técnica psicopedagógica y participando en
la gestión de los medios materiales y humanos a su disposición.

Testu-generoakFuntzio komunikatiboakBetebehar zehatza

Ahozkoak

• Ulermena:

– Elkarrizketak

– Aholkuak (medikuaren gomendioak)

– Azalpenak

• Ekoizpena:

– Azalpenak

– Elkarrizketak

– Galde-erantzunak

– Egoera psikologikoen, izaeren eta 

sentipenen deskribapena

Idatziak

• Ulermena:

– Erregistroak

– Oharrak

– Txostenak

• Ekoizpena:

– Inprimakiak, txantiloiak (bete)

– Oharrak

– Zerrendak

– Mezu elektronikoak

– Ohar eta jakinarazpenak

– Proposamen laburrak

– Txostenak

4. Programar, poner en marcha y hacer el
seguimiento de los objetivos marcados
en el P. P. I., en lo referente a aprendi-
zajes o adquisición de habilidades, así
como de participación en la vida diaria.

Testuinguruaren ezaugarriak 

Enuntziatzaile-enuntziatarioa

Rolak:

Unitate-arduradun – erabiltzaile

Unitate-arduradun – zaintzaile

Harremana: formala 

Erabilera-esparruak

Egoitza. Eremu pribatua. Erabiltzailea.

Gaiak

Norberaren ezaugarriak: gorputza, 

jarrerak, mugimenduak, sentimenduak, 

irudipenen deskribapena, izaera...

Ohiko jarduerak: eguneroko eginkizu-

nak, egoerak, etxeko lanak, ohiturak...

Osasuna eta gorputza zaintzea:

sintomak, aholkuak, gaixotasuna, 

egoera fisikoa, botikak...

Giza harremanak eta harreman 

sozialak: familia, lagunak, adinekoak, 

elkarteak, ezagun nahiz ezezagunen arteko

harremana, umorea...

Informazioa ematea eta eskatzea

• Zerbait dagoen, baden edo dagoen 

dakien galdetzea eta erantzutea

• Pertsonak deskribatzea: nolakoa den, 

non dagoen...

• Informazioa ematea eta eskatzea 

eguneroko kontuez

• Hurbilekoen deskribapen fisikoa egitea

Iritziak, ezagutzak eta jarrerak 

adieraztea eta egiaztatzea

• Zerbait egiteko nahia, aukera, beharra 

eta betebeharra dagoen galdetzea 

eta adieraztea

• Norbaitek zerbait egin beharra duela

adieraztea

• Administrazioan egoera zehatz baten

berri ematea

Solaskidearengan eragitea

• Ohartaraztea

• Egiteko bat proposatzea

• Planak eta asmoak adieraztea
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Postua: Unitate-arduraduna (Uliazpi)

Zerbitzua: Erakunde publikoak

Oinarrizko Funtzioa:

Puesto que garantiza la calidad de vida y atención en las diferentes situaciones
en las que se desarrolla la persona con retraso mental, procurando la mejora de
las mismas mediante la aportación de técnica psicopedagógica y participando en
la gestión de los medios materiales y humanos a su disposición.

Testu-generoakFuntzio komunikatiboakBetebehar zehatza

Ahozkoak

• Ulermena:

– Elkarrizketak

– Kontaketak: gertaerak...

– Azalpen laburrak

• Ekoizpena:

– Aginduak

– Azalpenak

– Prozedurei buruzko azalpenak: tresnen

erabilera, zerbitzuena...

– Elkarrizketak

– Galde-erantzunak

– Azalpenak, iritziak eta argudioak

– Argibideak, jarraibideak

5. Ejecutar acciones directas de ense-
ñanza y atención a la persona atendida.

Testuinguruaren ezaugarriak 

Enuntziatzaile-enuntziatarioa

Rolak:

Unitate-arduradun – erabiltzaile

Unitate-arduradun – zaintzaile

Harremana: gertutasunezkoa

Erabilera-esparruak

Egoitza. Eremu pribatua. Erabiltzailea.

Gaiak

Ohiko jarduerak: eguneroko eginkizu-

nak, egoerak, etxeko lanak, ohiturak...

Norberaren ezaugarriak: 

gustuak, izaera itxura, aldartea, jarrerak...

Osasuna eta gorputza: aholkuak, 

egoera fisikoa...

Giza harremanak eta konplimenduak

• Agurtzea

• Nork bere burua eta besterena aurkeztea

• Arreta ematea / eskatzea

Informazioa ematea eta eskatzea

• Datu pertsonalei buruzko informazioa 

eskatzea

• Zerbait dagoen, baden edo dagoen 

dakien galdetzea eta erantzutea

• Informazioa ematea eta eskatzea eguneroko

kontuez

• Jarraibideak, argibideak ematea eta eskatzea

Iritziak, ezagutzak eta jarrerak 

adieraztea eta egiaztatzea

• Zerbait baieztatzea / ezeztatzea

• Norbaiti buruz edo zerbaiti buruz iritzia 

eskatzea eta ematea

• Ezintasuna adieraztea

• Aisialdirako planak onartzea / ez onartzea

• Gustukoa dena eta ez dena adieraztea

• Iritzia adieraztea arrazoiak emanez

• Gaitasuna eta gaitasunik eza adieraztea

• Zailtasuna adieraztea

• Norbaitek zerbait egin beharra duela 

adieraztea

• Nork bere burua eskaintzea zerbait egiteko

Sentimenduak, hunkipenezko jarrerak

/ egoerak adieraztea eta egiaztatzea

• Zalantza adieraztea

• Maitasuna adieraztea

• Haserrea adieraztea

• Besteen sentimenduen aurrean egoki 

erantzutea.

• Asmo edo xedea adieraztea

• Esker ona adieraztea

• Estimua adieraztea

• Zerbait hobesten den galdetzea / 

adieraztea

Solaskidearengan eragitea

• Laguntza eskatzea eta eskaintzea

• Egiteko bat proposatzea

• Planak eta asmoak adieraztea

• Aginduak ematea

• Aholkuak ematea eta eskatzea

• Norbait lasaitzea

• Gaztigatzea, ohartaraztea

• Animatzea

• Kontsolatzea
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Postua: Unitate-arduraduna (Uliazpi)

Zerbitzua: Erakunde publikoak

Oinarrizko Funtzioa:

Puesto que garantiza la calidad de vida y atención en las diferentes situaciones
en las que se desarrolla la persona con retraso mental, procurando la mejora de
las mismas mediante la aportación de técnica psicopedagógica y participando en
la gestión de los medios materiales y humanos a su disposición.

Testu-generoakFuntzio komunikatiboakBetebehar zehatza

Ahozkoak

• Ulermena:

– Elkarrizketak

– Kontaketak: gertaerak...

– Azalpen laburrak

• Ekoizpena:

– Aginduak

– Azalpenak

– Prozedurei buruzko azalpenak: 

tresnen erabilera, zerbitzuena...

– Elkarrizketak

– Galde-erantzunak

– Azalpenak, iritziak eta argudioak

– Argibideak, jarraibideak

– Jendaurreko aurkezpena

Idatziak

• Ulermena:

– Erregistroak

– Oharrak eta jakinarazpenak

– Mezu elektronikoak

• Ekoizpena:

– Lan-esparruan gai baten azalpena

6. Orientar y supervisar el cuidado y aten-
ción a dar a la persona atendida.

Testuinguruaren ezaugarriak 

Enuntziatzaile-enuntziatarioa

Rolak:

Unitate-arduradun – erabiltzaile

Unitate-arduradun – zaintzaile

Harremana: gertutasunezkoa, formala

Erabilera-esparruak

Egoitza. Eremu pribatua. Erabiltzailea.

Gaiak

Ohiko jarduerak: eguneroko eginkizu-

nak, egoerak, etxeko lanak, ohiturak...

Norberaren ezaugarriak: 

gustuak, izaera itxura, aldartea, jarrerak...

Osasuna eta gorputza: aholkuak, 

egoera fisikoa,...

Lana: lan-prestakuntza, lan-tresnak, 

lanbideak...

Giza harremanak eta 

konplimenduak

• Arreta ematea / eskatzea

Informazioa ematea eta eskatzea

• Datu pertsonalei buruzko informazioa

eskatzea

• Zerbait dagoen, baden edo dagoen 

dakien galdetzea eta erantzutea

• Informazioa ematea eta eskatzea 

eguneroko kontuez

• Jarraibideak, argibideak ematea eta 

eskatzea

Iritziak, ezagutzak eta jarrerak 

adieraztea eta egiaztatzea

• Zerbait baieztatzea / ezeztatzea

• Norbaiti buruz edo zerbaiti buruz iritzia

eskatzea eta ematea

• Aisialdirako planak onartzea / 

ez onartzea

• Iritzia adieraztea arrazoiak emanez

• Gaitasuna eta gaitasunik eza adieraztea

• Zailtasuna adieraztea

• Norbaitek zerbait egin beharra duela

adieraztea

Sentimenduak, hunkipenezko 

jarrerak / egoerak adieraztea 

eta egiaztatzea

• Zalantza adieraztea

• Asmo edo xedea adieraztea

Solaskidearengan eragitea

• Egiteko bat proposatzea

• Planak eta asmoak adieraztea

• Aginduak ematea

• Aholkuak ematea eta eskatzea

• Gaztigatzea, ohartaraztea
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Hizkuntza-eskakizunak funtzio eta atazen arabera: Uliazpi
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Postua: Unitate-arduraduna (Uliazpi)

Zerbitzua: Erakunde publikoak

Oinarrizko Funtzioa:

Puesto que garantiza la calidad de vida y atención en las diferentes situaciones
en las que se desarrolla la persona con retraso mental, procurando la mejora de
las mismas mediante la aportación de técnica psicopedagógica y participando en
la gestión de los medios materiales y humanos a su disposición.

Testu-generoakFuntzio komunikatiboakBetebehar zehatza

Ahozkoak

• Ulermena:

– Elkarrizketak

– Kontaketak: gertaerak...

– Azalpen laburrak

• Ekoizpena:

– Aginduak

– Azalpenak

– Prozedurei buruzko azalpenak: 

tresnen erabilera, zerbitzuena...

– Elkarrizketak

– Galde-erantzunak

– Azalpenak, iritziak eta argudioak

– Argibideak, jarraibideak

Idatziak

• Ulermena:

– Erregistroak

– Oharrak eta jakinarazpenak

– Mezu elektronikoak

• Ekoizpena:

– Mezu elektronikoak

– Oharrak eta jakinarazpenak

7. Coordinarse con el responsable de cen-
tro, así como con los profesionales para
la determinación y seguimiento de ac-
ciones conjuntas que sirvan para mejo-
rar Calidad de vida y Atención de las
personas atendidas.

Testuinguruaren ezaugarriak 

Enuntziatzaile-enuntziatarioa

Rolak:

Unitate-arduradun – zentroko arduradun

Unitate-arduradun – erabiltzaile

Unitate-arduradun – erabiltzailearen 

familia

Unitate-arduradun – erabiltzailearen 

lagunak

Unitate-arduradun – boluntarioak

Unitate-arduradun – zaintzaileak

Unitate-arduradun – zentroko 

zenbait profesional

Harremana: formala

Erabilera-esparruak

Egoitza. Eremu pribatua. Erabiltzailea.

Gaiak

Ohiko jarduerak: eguneroko eginkizu-

nak, egoerak, etxeko lanak, ohiturak...

Giza harremanak eta harreman 

sozialak: familia, lagunak, adinekoak, 

elkarteak, ezagun nahiz ezezagunen 

arteko harremana, umorea...

Giza harremanak eta 

konplimenduak

• Agurtzea

• Nork bere burua eta besterena 

aurkeztea

Informazioa ematea eta eskatzea

• Datu pertsonalei buruzko informazioa

eskatzea

• Zerbait dagoen, baden edo dagoen 

dakien galdetzea eta erantzutea

• Informazioa ematea eta eskatzea 

eguneroko kontuez

• Jarraibideak, argibideak ematea eta 

eskatzea

Iritziak, ezagutzak eta jarrerak 

adieraztea eta egiaztatzea

• Zerbait baieztatzea / ezeztatzea

• Norbaiti buruz edo zerbaiti buruz iritzia

eskatzea eta ematea

• Aisialdirako planak onartzea / 

ez onartzea

• Gustukoa dena eta ez dena adieraztea

• Iritzia adieraztea arrazoiak emanez

• Gaitasuna eta gaitasunik eza adieraztea

• Zailtasuna adieraztea

• Norbaitek zerbait egin beharra duela

adieraztea

• Nork bere burua eskaintzea zerbait 

egiteko

Sentimenduak, hunkipenezko 

jarrerak / egoerak adieraztea 

eta egiaztatzea

• Zalantza adieraztea

• Asmo edo xedea adieraztea

• Zerbait hobesten den galdetzea / 

adieraztea

Solaskidearengan eragitea

• Laguntza eskatzea eta eskaintzea

• Egiteko bat proposatzea

• Planak eta asmoak adieraztea

• Aginduak ematea

• Aholkuak ematea eta eskatzea
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Hizkuntza-eskakizunak funtzio eta atazen arabera: Uliazpi
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Postua: Unitate-arduraduna (Uliazpi)

Zerbitzua: Erakunde publikoak

Oinarrizko Funtzioa:

Puesto que garantiza la calidad de vida y atención en las diferentes situaciones
en las que se desarrolla la persona con retraso mental, procurando la mejora de
las mismas mediante la aportación de técnica psicopedagógica y participando en
la gestión de los medios materiales y humanos a su disposición.

Testu-generoakFuntzio komunikatiboakBetebehar zehatza

Ahozkoak

• Ulermena:

– Elkarrizketa sinpleak

– Azalpen laburrak

• Ekoizpena:

– Agindu laburrak

– Pertsonen deskribapen fisikoak

– Elkarrizketa sinple eta errazak

– Galde-erantzunak

– Aholkuak

– Azalpenak, iritziak eta argudioak

Idatziak

• Ulermena:

– Mezu elektronikoak

– Oharrak eta jakinarazpenak

– Erregistroak

– Txostenak

• Ekoizpena:

– Mezu elektronikoak

– Ohar eta jakinarazpenak

8. Propiciar contactos periódicos con las
familias de cara a mantenerle informa-
das, proporcionarles pautas de actua-
ción y asesorarles en su campo de
actuación.

Testuinguruaren ezaugarriak 

Enuntziatzaile-enuntziatarioa

Rolak:

Unitate-arduradun – erabiltzailearen 

familia

Harremana: formala

Erabilera-esparruak

Egoitza. Eremu pribatua. 

Erabiltzailearen familia.

Gaiak

Norberaren ezaugarriak:

gustuak, izaera, itxura, aldartea, 

jarrerak, irudipenen deskribapena...

Osasuna eta gorputza: higienea, 

aholkuak, sentimenduak, gaixotasuna, 

sintomak, ospitaleak, egoera fisikoa, 

botikak...

Ohiko jarduerak: eguneroko eginkizu-

nak, egoerak, etxeko lanak, ohiturak...

Giza harremanak eta 

konplimenduak

• Agurtzea

Informazioa ematea eta eskatzea

• Datu pertsonalei buruzko informazioa

eskatzea eta ematea

• Zerbait dagoen, baden edo dagoen 

dakien galdetzea eta erantzutea

• Pertsonak deskribatzea: nolakoa den, 

non dagoen...

• Informazioa ematea eta eskatzea 

eguneroko kontuez

• Hurbilekoen deskribapen fisikoa egitea

• Leku, ordutegi, data, prezio, neurri, 

kopuruei buruz galdetzea eta erantzutea

• Aukerak eskaintzea

Iritziak, ezagutzak eta jarrerak 

adieraztea eta egiaztatzea

• Iritzia adieraztea, arrazoi laburrak 

emanez

• Jarreren berri ematea

Solaskidearengan eragitea

• Laguntza eskatzea eta eskaintzea
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Hizkuntza-eskakizunak funtzio eta atazen arabera: Uliazpi
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Postua: Unitate-arduraduna (Uliazpi)

Zerbitzua: Erakunde publikoak

Oinarrizko Funtzioa:

Puesto que garantiza la calidad de vida y atención en las diferentes situaciones
en las que se desarrolla la persona con retraso mental, procurando la mejora de
las mismas mediante la aportación de técnica psicopedagógica y participando en
la gestión de los medios materiales y humanos a su disposición.

Testu-generoakFuntzio komunikatiboakBetebehar zehatza

Ahozkoak

• Ulermena:

– Elkarrizketa sinpleak

– Azalpen laburrak

• Ekoizpena:

– Agindu laburrak

– Pertsonen deskribapen fisikoak

– Elkarrizketa sinple eta errazak

– Galde-erantzunak

– Aholkuak

– Azalpenak, iritziak eta argudioak

– Jendaurreko aurkezpenak

Idatziak

• Ulermena:

– Mezu elektronikoak

– Oharrak eta jakinarazpenak

– Erregistroak

– Txostenak

• Ekoizpena:

– Mezu elektronikoak

– Ohar eta jakinarazpenak

– Lan-esparruan gai baten azalpena

9. Formar e informar a la familia en los
temas que demanden o resulten de su
interés.

Testuinguruaren ezaugarriak 

Enuntziatzaile-enuntziatarioa

Rolak:

Unitate-arduradun – erabiltzailearen 

familia

Harremana: formala

Erabilera-esparruak

Egoitza. Eremu pribatua. 

Erabiltzailearen familia.

Gaiak

Norberaren ezaugarriak:

gustuak, izaera, itxura, aldartea, 

jarrerak, irudipenen deskribapena...

Osasuna eta gorputza zaintzea:

sintomak, aholkuak, gaixotasuna, 

egoera fisikoa, botikak...

Ohiko jarduerak: eguneroko eginkizu-

nak, egoerak, etxeko lanak, ohiturak...

Giza harremanak eta 

konplimenduak

• Agurtzea

Informazioa ematea eta eskatzea

• Datu pertsonalei buruzko informazioa

eskatzea eta ematea

• Zerbait dagoen, baden edo dagoen 

dakien galdetzea eta erantzutea

• Pertsonak deskribatzea: nolakoa den, 

non dagoen...

• Informazioa ematea eta eskatzea 

eguneroko kontuez

• Hurbilekoen deskribapen fisikoa egitea

• Leku, ordutegi, data, prezio, neurri, 

kopuruei buruz galdetzea eta erantzutea

• Aukerak eskaintzea

Iritziak, ezagutzak eta jarrerak 

adieraztea eta egiaztatzea

• Iritzia adieraztea, arrazoi laburrak 

emanez

• Jarreren berri ematea

Solaskidearengan eragitea

• Laguntza eskatzea eta eskaintzea
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Postua: Unitate-arduraduna (Uliazpi)

Zerbitzua: Erakunde publikoak

Oinarrizko Funtzioa:

Puesto que garantiza la calidad de vida y atención en las diferentes situaciones
en las que se desarrolla la persona con retraso mental, procurando la mejora de
las mismas mediante la aportación de técnica psicopedagógica y participando en
la gestión de los medios materiales y humanos a su disposición.

Testu-generoakFuntzio komunikatiboakBetebehar zehatza

Ahozkoak

• Ulermena:

– Elkarrizketak

– Azalpenak

• Ekoizpena:

– Azalpenak

– Elkarrizketak

– Galde-erantzunak

Idatziak

• Ulermena:

– Mezu elektronikoak

– Oharrak

• Ekoizpena:

– Mezu elektronikoak

– Oharrak eta jakinarazpenak

10. Trabajar la comunicación interna, así
como la implicación personal.

Testuinguruaren ezaugarriak 

Enuntziatzaile-enuntziatarioa

Rolak:

Unitate-arduradun – zaintzaile

Harremana: formala

Erabilera-esparruak

Egoitza. Eremu pribatua. Giza baliabideak.

Gaiak

Ohiko jarduerak: eguneroko eginkizu-

nak, egoerak, etxeko lanak, ohiturak...

Informazioa ematea eta eskatzea

• Zerbait dagoen, baden edo dagoen 

dakien galdetzea eta erantzutea

• Argibideak, jarraibideak eskatzea

Iritziak, ezagutzak eta jarrerak 

adieraztea eta egiaztatzea

• Norbaiti buruz edo zerbaiti buruz iritzia

eskatzea eta ematea

• Iritzia adieraztea arrazoi laburrak emanez

• Jarreren berri ematea

Sentimenduak, hunkipenezko 

jarrerak/egoerak adieraztea 

eta egiaztatzea

• Zalantza adieraztea

• Aldarteaz, osasun-egoeraz galdetzea 

eta informazioa ematea

• Beldurra edo kezka adieraztea

• Zerbaiten esperantza adieraztea

• Medikuari gaitz baten sintomak 

adieraztea, sendabidea jasotzeko moduan

Solaskidearengan eragitea

• Laguntza eskatzea eta eskaintzea

• Planak eta asmoak adieraztea

• Ohartaraztea
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Postua: Unitate-arduraduna (Uliazpi)

Zerbitzua: Erakunde publikoak

Oinarrizko Funtzioa:

Puesto que garantiza la calidad de vida y atención en las diferentes situaciones
en las que se desarrolla la persona con retraso mental, procurando la mejora de
las mismas mediante la aportación de técnica psicopedagógica y participando en
la gestión de los medios materiales y humanos a su disposición.

Testu-generoakFuntzio komunikatiboakBetebehar zehatza

Ahozkoak

• Ulermena:

– Elkarrizketak

– Azalpenak

• Ekoizpena:

– Azalpenak

– Elkarrizketak

– Galde-erantzunak

Idatziak

• Ulermena:

– Erregistroak

– Txostenak

– Oharrak

– Balioespen eta kexuak

• Ekoizpena:

– Txostenak

– Oharrak

– Gonbidapen-oharrak, proposamenak

11. Definir los objetivos particulares del
personal, así como su revisión y eva-
luación.

Testuinguruaren ezaugarriak 

Enuntziatzaile-enuntziatarioa

Rolak:

Unitate-arduradun – zaintzaile

Unitate-arduradun – unitate arduradun

Unitate-arduradun – zentroko arduradun

Harremana: formala

Erabilera-esparruak

Egoitza. Eremu pribatua. Giza baliabideak.

Gaiak

Ohiko jarduerak: eguneroko eginkizu-

nak, egoerak, etxeko lanak, ohiturak...

Norberaren ezaugarriak: 

gustuak, izaera, itxura, aldartea, 

jarrerak, irudipenen deskribapena...

Lana: lan-baldintzak, lan-prestakuntza, 

lantokiak, lanbideak, lan-tresnak, 

lan-hitzarmenak...

Informazioa ematea eta eskatzea

• Zerbait dagoen, baden edo dagoen 

dakien galdetzea eta erantzutea

• Pertsonak, lekuak eta gauzak deskriba -

tzea: zerbait nolakoa den, non dagoen...

• Informazioa ematea eta eskatzea 

eguneroko kontuez

Iritziak, ezagutzak eta jarrerak 

adieraztea eta egiaztatzea

• Iritzia adieraztea, arrazoi laburrak 

emanez

• Jarreren berri ematea

• Gaitasuna edo gaitasunik eza adieraztea

• Zerbait egiteko nahia, aukera, beharra

eta betebeharra dagoen galdetzea eta

adieraztea

Sentimenduak

• Aldarteaz, osasun-egoeraz informazioa

ematea

• Laguntza eskatzea eta eskaintzea

• Egiteko bat proposatzea

Solaskidearengan eragitea

• Ohartaraztea
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Postua: Unitate-arduraduna (Uliazpi)

Zerbitzua: Erakunde publikoak

Oinarrizko Funtzioa:

Puesto que garantiza la calidad de vida y atención en las diferentes situaciones
en las que se desarrolla la persona con retraso mental, procurando la mejora de
las mismas mediante la aportación de técnica psicopedagógica y participando en
la gestión de los medios materiales y humanos a su disposición.

Testu-generoakFuntzio komunikatiboakBetebehar zehatza

Ahozkoak

• Ulermena:

– Elkarrizketa sinpleak

– Azalpen laburrak

• Ekoizpena:

– Agindu laburrak

– Pertsonen deskribapen fisikoak

– Elkarrizketa sinple eta errazak

– Galde-erantzunak

– Aholkuak

– Azalpenak, iritziak eta argudioak

– Jendaurreko azalpenak

Idatziak

• Ulermena:

– Txostenak

– Erregistroak

– Oharrak

– Mezu elektronikoak

• Ekoizpena:

– Gonbidapen-oharrak, proposamenak

– Ohar eta jakinarazpenak

– Lan-esparruan gai baten azalpena

– Txostenak

– Mezu elektronikoak

12. Entrenar y formar teórica y práctica-
mente al personal, en los temas de su
competencia, de cara a que este tenga
las habilidades suficientes para el
desempeño de su trabajo.

Testuinguruaren ezaugarriak 

Enuntziatzaile-enuntziatarioa

Rolak:

Unitate-arduradun – zaintzaile

Harremana: formala

Erabilera-esparruak

Egoitza. Eremu pribatua. Giza baliabideak.

Gaiak

Ohiko jarduerak: eguneroko eginkizu-

nak, egoerak, etxeko lanak, ohiturak...

Lana: lan-baldintzak, lan-prestakuntza, 

lantokiak, lanbideak, lan-tresnak, 

lan-hitzarmenak.

Informazioa ematea eta eskatzea

• Zerbait dagoen, baden edo dagoen 

dakien galdetzea eta erantzutea

• Pertsonak, lekuak eta gauzak deskriba -

tzea: zerbait nolakoa den, non dagoen...

• Informazioa ematea eta eskatzea 

eguneroko kontuez

Iritziak, ezagutzak eta jarrerak 

adieraztea eta egiaztatzea

• Iritzia adieraztea, arrazoi laburrak 

emanez

• Jarreren berri ematea

• Gaitasuna edo gaitasunik eza adieraztea

• Zerbait egiteko nahia, aukera, beharra

eta betebeharra dagoen galdetzea eta 

adieraztea

Sentimenduak

• Aldarteaz, osasun-egoeraz informazioa

ematea

• Laguntza eskatzea eta eskaintzea

• Egiteko bat proposatzea

Solaskidearengan eragitea

• Ohartaraztea
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Postua: Unitate-arduraduna (Uliazpi)

Zerbitzua: Erakunde publikoak

Oinarrizko Funtzioa:

Puesto que garantiza la calidad de vida y atención en las diferentes situaciones
en las que se desarrolla la persona con retraso mental, procurando la mejora de
las mismas mediante la aportación de técnica psicopedagógica y participando en
la gestión de los medios materiales y humanos a su disposición.

Funtzio komunikatiboakBetebehar zehatza Testu-generoak

Ahozkoak

• Ulermena:

– Elkarrizketa sinpleak

– Azalpen laburrak

• Ekoizpena:

– Agindu laburrak

– Pertsonen deskribapen fisikoak

– Elkarrizketa sinple eta errazak

– Galde-erantzunak

– Aholkuak

– Azalpenak, iritziak eta argudioak

Idatziak

• Ulermena:

– Txostenak

– Erregistroak

– Kontratuak

– Oharrak eta jakinarazpenak

– Mezu elektronikoak

• Ekoizpena:

– Kontratuak eta txostenak sinatu/ bete

– Mezu elektronikoak

13. Colaborar con el responsable de cen-
tro en la elección de sustituciones,
contratos, etc. del personal.

Testuinguruaren ezaugarriak 

Enuntziatzaile-enuntziatarioa

Rolak:

Unitate-arduradun – zaintzaile

Unitate-arduradun – unitate arduradun

Unitate-arduradun – zentroko arduradun

Harremana: formala

Erabilera-esparruak

Egoitza. Eremu pribatua. Giza baliabideak.

Gaiak

Ohiko jarduerak: eguneroko eginkizu-

nak, egoerak, etxeko lanak, ohiturak...

Lana: lan-baldintzak, lan-prestakuntza, 

lantokiak, lanbideak, lan-tresnak, 

lan-hitzarmenak...

Informazioa ematea eta eskatzea

• Zerbait dagoen, baden edo dagoen 

dakien galdetzea eta erantzutea

• Informazioa ematea eta eskatzea 

eguneroko kontuez

• Denboran zehar gertatutako 

ekintzak kontatzea

Iritziak, ezagutzak eta jarrerak 

adieraztea eta egiaztatzea

• Zerbait baieztatzea / ezeztatzea

• Norbaiti buruz edo zerbaiti buruz iritzia

eskatzea eta ematea

• Iritzia adieraztea, arrazoi laburrak 

emanez

• Jarreren berri ematea

• Gaitasuna edo gaitasunik eza adieraztea

Sentimenduak

• Zalantza adieraztea

Solaskidearengan eragitea

• Laguntza eskatzea eta eskaintzea

• Egiteko bat proposatzea

• Planak eta asmoak adieraztea

• Aholkuak ematea eta eskatzea

• Ohartaraztea
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Postua: Unitate-arduraduna (Uliazpi)

Zerbitzua: Erakunde publikoak

Oinarrizko Funtzioa:

Puesto que garantiza la calidad de vida y atención en las diferentes situaciones
en las que se desarrolla la persona con retraso mental, procurando la mejora de
las mismas mediante la aportación de técnica psicopedagógica y participando en
la gestión de los medios materiales y humanos a su disposición.

Funtzio komunikatiboakBetebehar zehatza Testu-generoak

Ahozkoak

• Ulermena:

– Elkarrizketak

– Kontaketak: gertaerak...

– Azalpen laburrak

• Ekoizpena:

– Aginduak

– Azalpenak

– Prozedurei buruzko azalpenak: 

tresnen erabilera, zerbitzuena...

– Elkarrizketak

– Galde-erantzunak

– Azalpenak, iritziak eta argudioak

– Argibideak, jarraibideak

Idatziak

• Ulermena:

– Mezu elektronikoak

– Txantiloiak, inprimakiak

– Galdetegiak

• Ekoizpena:

– Mezu elektronikoak

– Txantiloiak, inprimakiak bete

– Galdetegiak bete

– Oharrak eta jakinarazpenak

14. Orientar y hacer el seguimiento del
personal en prácticas y voluntariado.

Testuinguruaren ezaugarriak 

Enuntziatzaile-enuntziatarioa

Rolak:

Unitate-arduradun – praktiketako ikasle/

boluntario

Unitate-arduradun – praktiketako tutore

Harremana: formala

Erabilera-esparruak

Egoitza. Eremu pribatua. Giza baliabideak.

Gaiak

Ohiko jarduerak: eguneroko eginkizu-

nak, egoerak, etxeko lanak, ohiturak...

Lana: lan-baldintzak, lan-prestakuntza, 

lantokiak, lanbideak, lan-tresnak, 

lan-hitzarmenak...

Giza harremanak eta 

konplimenduak

• Arreta ematea / eskatzea

Informazioa ematea eta eskatzea

• Datu pertsonalei buruzko informazioa

eskatzea

• Zerbait dagoen, baden edo dagoen 

dakien galdetzea eta erantzutea

• Informazioa ematea eta eskatzea 

eguneroko kontuez

• Jarraibideak, argibideak ematea eta 

eskatzea

Iritziak, ezagutzak eta jarrerak 

adieraztea eta egiaztatzea

• Zerbait baieztatzea / ezeztatzea

• Norbaiti buruz edo zerbaiti buruz iritzia

eskatzea eta ematea

• Iritzia adieraztea arrazoiak emanez

• Gaitasuna eta gaitasunik eza adieraztea.

• Zailtasuna adieraztea

• Norbaitek zerbait egin beharra duela

adieraztea

Sentimenduak, hunkipenezko 

jarrerak / egoerak adieraztea eta 

egiaztatzea

• Zalantza adieraztea

• Asmo edo xedea adieraztea

Solaskidearengan eragitea

• Egiteko bat proposatzea

• Planak eta asmoak adieraztea

• Aginduak ematea

• Aholkuak ematea eta eskatzea

• Gaztigatzea, ohartaraztea
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Postua: Unitate-arduraduna (Uliazpi)

Zerbitzua: Erakunde publikoak

Oinarrizko Funtzioa:

Puesto que garantiza la calidad de vida y atención en las diferentes situaciones
en las que se desarrolla la persona con retraso mental, procurando la mejora de
las mismas mediante la aportación de técnica psicopedagógica y participando en
la gestión de los medios materiales y humanos a su disposición.

Funtzio komunikatiboakBetebehar zehatza Testu-generoak

Ahozkoak

• Ulermena:

– Elkarrizketak

– Prozesuen deskribapenak

• Ekoizpena:

– Elkarrizketak

– Galde-erantzunak

– Aholkuak, argibideak eta jarraibideak

– Sentimenduen eta jarreren 

deskribapenak

– Azalpenak, iritziak eta argudioak

Idatziak

• Ulermena:

– Txostenak

– Oharrak eta jakinarazpenak

– Erregistroak

– Mezu elektronikoak

• Ekoizpena:

– Inprimakiak, txantiloiak (bete)

– Mezu laburrak (mezu elektronikoak,

oharrak)

– Ohar eta jakinarazpenak

– Baimen-eskariak

– Bilera-aktak

– Bilera-deiak

– Proposamenak, gonbidapen-oharrak

15. Colaborar técnica y profesionalmente
con el resto de R.U. de su centro y de
los otros centros profesionales de ser-
vicio.

Testuinguruaren ezaugarriak 

Enuntziatzaile-enuntziatarioa

Rolak:

Unitate-arduradun – talde 

psikopedagogikoa

Unitate-arduradun – Uliazpiko edozein

profesional

Harremana: formala

Erabilera-esparruak

Egoitza. Eremu pribatua. Giza baliabideak.

Gaiak

Ohiko jarduerak: eguneroko eginkizu-

nak, egoerak, etxeko lanak, ohiturak...

Lana: lan-baldintzak, lan-prestakuntza, 

lantokiak, lanbideak, lan-tresnak, 

lan-hitzarmenak...

Informazioa ematea eta eskatzea

• Zerbait dagoen, baden edo dagoen 

dakien galdetzea eta erantzutea

• Informazioa ematea eta eskatzea 

eguneroko kontuez

• Denboran zehar gertatutako ekintzak

kontatzea

Iritziak, ezagutzak eta jarrerak 

adieraztea eta egiaztatzea

• Zerbait baieztatzea / ezeztatzea

• Norbaiti buruz edo zerbaiti buruz iritzia

eskatzea eta ematea

• Iritzia adieraztea, arrazoi laburrak 

emanez

• Jarreren berri ematea

• Gaitasuna edo gaitasunik eza adieraztea

Sentimenduak

• Zalantza adieraztea

• Aldarteaz, osasun-egoeraz galdetzea 

eta informazioa ematea

• Beldurra edo kezka adieraztea

Solaskidearengan eragitea

• Laguntza eskatzea eta eskaintzea

• Egiteko bat proposatzea

• Planak eta asmoak adieraztea

• Aholkuak ematea eta eskatzea

• Ohartaraztea
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Postua: Unitate-arduraduna (Uliazpi)

Zerbitzua: Erakunde publikoak

Oinarrizko Funtzioa:

Puesto que garantiza la calidad de vida y atención en las diferentes situaciones
en las que se desarrolla la persona con retraso mental, procurando la mejora de
las mismas mediante la aportación de técnica psicopedagógica y participando en
la gestión de los medios materiales y humanos a su disposición.

Funtzio komunikatiboakBetebehar zehatza Testu-generoak

Ahozkoak

• Ulermena:

– Elkarrizketak

– Prozesuen deskribapenak

• Ekoizpena:

– Elkarrizketak

– Galde-erantzunak

– Aholkuak, argibideak eta jarraibideak

– Sentimenduen eta jarreren 

deskribapenak

– Azalpenak, iritziak eta argudioak

Idatziak

• Ulermena:

– Erregistroak

– Mezu elektronikoak

– Oharrak eta jakinarazpenak

– Pasadizoak, kontaketak, intzidentzien

deskribapenak

• Ekoizpena:

– Inprimakiak, txantiloiak (bete)?

– Mezu laburrak (mezu elektronikoak,

oharrak)

– Ohar eta jakinarazpenak

– Bilera-deiak

– Bilera-aktak

– Baimen-eskariak

– Proposamenak, gonbidapen-oharrak

16. Mantener periódicamente reuniones
individuales y de grupo periódicas con
el personal que está bajo su responsa-
bilidad.

Testuinguruaren ezaugarriak 

Enuntziatzaile-enuntziatarioa

Rolak:

Unitate-arduradun – zaintzaile

Harremana: formala

Erabilera-esparruak

Egoitza. Eremu pribatua. Giza baliabideak.

Gaiak

Ohiko jarduerak: eguneroko eginkizu-

nak, egoerak, etxeko lanak, ohiturak...

Lana: lan-baldintzak, lan-prestakuntza, 

lantokiak, lanbideak, lan-tresnak, 

lan-hitzarmenak...

Informazioa ematea eta eskatzea

• Zerbait dagoen, baden edo dagoen 

dakien galdetzea eta erantzutea

• Informazioa ematea eta eskatzea 

eguneroko kontuez

• Denboran zehar gertatutako 

ekintzak kontatzea

Iritziak, ezagutzak eta jarrerak 

adieraztea eta egiaztatzea

• Zerbait baieztatzea / ezeztatzea

• Norbaiti buruz edo zerbaiti buruz iritzia

eskatzea eta ematea

• Iritzia adieraztea, arrazoi laburrak 

emanez

• Jarreren berri ematea

• Gaitasuna edo gaitasunik eza adieraztea

Sentimenduak

• Zalantza adieraztea

• Aldarteaz, osasun-egoeraz galdetzea 

eta informazioa ematea

• Beldurra edo kezka adieraztea

Solaskidearengan eragitea

• Laguntza eskatzea eta eskaintzea

• Egiteko bat proposatzea

• Planak eta asmoak adieraztea

• Aholkuak ematea eta eskatzea

• Ohartaraztea
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Postua: Unitate-arduraduna (Uliazpi)

Zerbitzua: Erakunde publikoak

Oinarrizko Funtzioa:

Puesto que garantiza la calidad de vida y atención en las diferentes situaciones
en las que se desarrolla la persona con retraso mental, procurando la mejora de
las mismas mediante la aportación de técnica psicopedagógica y participando en
la gestión de los medios materiales y humanos a su disposición.

Funtzio komunikatiboakBetebehar zehatza

17. Detectar necesidades de entrena-
miento y/ o formación del personal.

Testuinguruaren ezaugarriak 

Enuntziatzaile-enuntziatarioa

Rolak:

Unitate-arduraduna – zaintzaile

Unitate-arduraduna – zentroko talde

teknikoa (fisioterapeuta, osasun-lagun -

tzaile teknikoa, unitate arduradunak 

eta zentroko arduraduna)

Harremana: formala

Erabilera-esparruak

Egoitza. Eremu pribatua. Giza baliabideak.

Gaiak

Ohiko jarduerak: eguneroko eginkizu-

nak, egoerak, etxeko lanak, ohiturak...

Lana: lan-baldintzak, lan-prestakuntza, 

lantokiak, lanbideak, lan-tresnak, 

lan-hitzarmenak...

Testu-generoak

Ahozkoak

• Ulermena:

– Elkarrizketak

– Azalpenak

– Galde-erantzunak

• Ekoizpena:

– Elkarrizketak

– Galde-erantzunak

– Aholkuak, argibideak eta jarraibideak

– Azalpenak, iritziak eta argudioak

Idatziak

• Ulermena:

– Mezu elektronikoak

– Oharrak eta jakinarazpenak

• Ekoizpena:

– Inprimakiak, txantiloiak

– Mezu elektronikoak

– Ohar eta jakinarazpenak

– Bilera-deiak

– Proposamenak

Informazioa ematea eta eskatzea

• Zerbait dagoen, baden edo dagoen 

dakien galdetzea eta erantzutea

• Informazioa ematea eta eskatzea 

eguneroko kontuez

• Denboran zehar gertatutako ekintzak

kontatzea

Iritziak, ezagutzak eta jarrerak adie-

raztea eta egiaztatzea

• Zerbait baieztatzea / ezeztatzea

• Norbaiti buruz edo zerbaiti buruz iritzia

eskatzea eta ematea

• Iritzia adieraztea, arrazoi laburrak 

emanez

• Jarreren berri ematea

• Gaitasuna edo gaitasunik eza adieraztea

Sentimenduak

• Zalantza adieraztea

• Aldarteaz, osasun-egoeraz galdetzea 

eta informazioa ematea

• Beldurra edo kezka adieraztea

Solaskidearengan eragitea

• Laguntza eskatzea eta eskaintzea

• Egiteko bat proposatzea

• Planak eta asmoak adieraztea

• Aholkuak ematea eta eskatzea

• Ohartaraztea
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Postua: Unitate-arduraduna (Uliazpi)

Zerbitzua: Erakunde publikoak

Oinarrizko Funtzioa:

Puesto que garantiza la calidad de vida y atención en las diferentes situaciones
en las que se desarrolla la persona con retraso mental, procurando la mejora de
las mismas mediante la aportación de técnica psicopedagógica y participando en
la gestión de los medios materiales y humanos a su disposición.

Funtzio komunikatiboakBetebehar zehatza Testu-generoak

Ahozkoak

• Ulermena:

– Elkarrizketak

– Prozesuen deskribapenak

• Ekoizpena:

– Elkarrizketak

– Galde-erantzunak

– Aholkuak, argibideak eta jarraibideak

– Sentimenduen eta jarreren 

deskribapenak

– Azalpenak, iritziak eta argudioak

Idatziak

• Ulermena:

– Txostenak

– Oharrak eta jakinarazpenak

– Erregistroak

– Mezu elektronikoak

• Ekoizpena:

– IInprimakiak, txantiloiak (bete)

– Mezu laburrak (mezu elektronikoak,

oharrak)

– Ohar eta jakinarazpenak

– Baimen-eskariak

– Bilera-aktak

– Bilera-deiak

– Proposamenak, gonbidapen-oharrak

18. Coordinarse con el Responsable de
Centro y otros profesionales para ga-
rantizar la seguridad de las personas
atendidas, para mejorar su hábitat
tanto en lo referente a mobiliario y de-
coración como en la higiene y orden
del mismo.

Testuinguruaren ezaugarriak 

Enuntziatzaile-enuntziatarioa

Rolak:

Unitate-arduradun – zaintzaile

Unitate-arduradun – gobernanta

Unitate-arduradun – fisioterapeuta

Unitate-arduradun – osasun-laguntzaile

teknikoa

Unitate-arduradun – unitate arduradun

Unitate-arduradun – zentroko arduradun

Harremana: formala

Erabilera-esparruak

Egoitza. Eremu pribatua. 

Baliabide materialak.

Gaiak

Ohiko jarduerak: eguneroko eginkizu-

nak, egoerak, etxeko lanak, ohiturak...

Lana: lan-baldintzak, lan-prestakuntza, 

lantokiak, lanbideak, lan-tresnak, 

lan-hitzarmenak...

Etxea: altzariak, etxeko tresnak, gelak...

Informazioa ematea eta eskatzea

• Zerbait dagoen, baden edo dagoen 

dakien galdetzea eta erantzutea

• Informazioa ematea eta eskatzea 

eguneroko kontuez

• Denboran zehar gertatutako ekintzak

kontatzea

Iritziak, ezagutzak eta jarrerak 

adieraztea eta egiaztatzea

• Zerbait baieztatzea / ezeztatzea

• Norbaiti buruz edo zerbaiti buruz iritzia

eskatzea eta ematea

• Iritzia adieraztea, arrazoi laburrak 

emanez

• Jarreren berri ematea

• Gaitasuna edo gaitasunik eza adieraztea

Sentimenduak

• Zalantza adieraztea

• Aldarteaz, osasun-egoeraz galdetzea 

eta informazioa ematea

• Beldurra edo kezka adieraztea

Solaskidearengan eragitea

• Laguntza eskatzea eta eskaintzea

• Egiteko bat proposatzea

• Planak eta asmoak adieraztea

• Aholkuak ematea eta eskatzea

• Ohartaraztea
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Postua: Unitate-arduraduna (Uliazpi)

Zerbitzua: Erakunde publikoak

Oinarrizko Funtzioa:

Puesto que garantiza la calidad de vida y atención en las diferentes situaciones
en las que se desarrolla la persona con retraso mental, procurando la mejora de
las mismas mediante la aportación de técnica psicopedagógica y participando en
la gestión de los medios materiales y humanos a su disposición.

Funtzio komunikatiboakBetebehar zehatza Testu-generoak

Ahozkoak

• Ulermena:

– Elkarrizketak

– Prozesuen deskribapenak

• Ekoizpena:

– Elkarrizketak

– Galde-erantzunak

– Aholkuak, argibideak eta jarraibideak

– Sentimenduen eta jarreren 

deskribapenak

– Azalpenak, iritziak eta argudioak

– Jendaurreko aurkezpenak

Idatziak

• Ulermena:

– Mezu elektronikoak

– Txostenak

– Erregistroak

– Balioespen eta kexuak

• Ekoizpena:

– Inprimakiak, txantiloiak (bete)

– Kudeaketa-planak

– Formakuntza-planak

– Aurrekontuak

– Mezu elektronikoak

– Ohar eta jakinarazpenak

– Lan-esparruan gai baten azalpena

– Gonbidapen-oharrak, proposamenak

19. Colaborar en la elaboración de los pla-
nes de gestión, formación, y presu-
puestarios.

Testuinguruaren ezaugarriak 

Enuntziatzaile-enuntziatarioa

Rolak:

Unitate-arduradun – talde teknikoa

Harremana: formala

Erabilera-esparruak

Egoitza. Eremu pribatua. Egoitza.

Gaiak

Ohiko jarduerak: eguneroko eginkizu-

nak, egoerak, etxeko lanak, ohiturak...

Informazioa ematea eta eskatzea

• Zerbait dagoen, baden edo dagoen 

dakien galdetzea eta erantzutea

• Informazioa ematea eta eskatzea 

eguneroko kontuez

• Denboran zehar gertatutako 

ekintzak kontatzea

Iritziak, ezagutzak eta jarrerak 

adieraztea eta egiaztatzea

• Zerbait baieztatzea / ezeztatzea

• Norbaiti buruz edo zerbaiti buruz iritzia

eskatzea eta ematea

• Iritzia adieraztea, arrazoi laburrak 

emanez

• Jarreren berri ematea

• Gaitasuna edo gaitasunik eza adieraztea

Sentimenduak

• Zalantza adieraztea

• Aldarteaz, osasun-egoeraz galdetzea 

eta informazioa ematea

Solaskidearengan eragitea

• Laguntza eskatzea eta eskaintzea

• Egiteko bat proposatzea

• Planak eta asmoak adieraztea

• Aholkuak ematea eta eskatzea

• Ohartaraztea
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Postua: Unitate-arduraduna (Uliazpi)

Zerbitzua: Erakunde publikoak

Oinarrizko Funtzioa:

Puesto que garantiza la calidad de vida y atención en las diferentes situaciones
en las que se desarrolla la persona con retraso mental, procurando la mejora de
las mismas mediante la aportación de técnica psicopedagógica y participando en
la gestión de los medios materiales y humanos a su disposición.

Funtzio komunikatiboakBetebehar zehatza Testu-generoak

Ahozkoak

• Ulermena:

– Elkarrizketak

– Prozesuen deskribapenak

• Ekoizpena:

– Elkarrizketak

– Galde-erantzunak

– Aholkuak, argibideak eta jarraibideak

– Sentimenduen eta jarreren 

deskribapenak

– Azalpenak, iritziak eta argudioak

Idatziak

• Ulermena:

– Mezu elektronikoak

– Erregistroak

– Txostenak

– Ohar eta jakinarazpenak

– Lan-esparruan gai baten azalpena

• Ekoizpena:

– Inprimakiak, txantiloiak (bete)

– Mezu elektronikoak

– Ohar eta jakinarazpenak

– Bilera-deiak

– Baimen-eskariak

– Bilera-aktak

– Proposamenak

– Lan-esparruan gai baten azalpena

20. Participar en las reuniones del Equipo
técnico directivo del centro, así como
del Área.

Testuinguruaren ezaugarriak 

Enuntziatzaile-enuntziatarioa

Rolak:

Unitate-arduradun – talde teknikoa

Unitate-arduradun – talde psikopedago-

gikoa

Harremana: formala

Erabilera-esparruak

Egoitza. Eremu pribatua. Egoitza.

Gaiak

Ohiko jarduerak: eguneroko eginkizu-

nak, egoerak, etxeko lanak, ohiturak...

Lana: lan-baldintzak, lan-prestakuntza, 

lantokiak, lanbideak, lan-tresnak, 

lan-hitzarmenak...

Informazioa ematea eta eskatzea

• Zerbait dagoen, baden edo dagoen 

dakien galdetzea eta erantzutea

• Informazioa ematea eta eskatzea 

eguneroko kontuez

• Denboran zehar gertatutako ekintzak

kontatzea

Iritziak, ezagutzak eta jarrerak 

adieraztea eta egiaztatzea

• Zerbait baieztatzea / ezeztatzea

• Norbaiti buruz edo zerbaiti buruz iritzia

eskatzea eta ematea

• Iritzia adieraztea, arrazoi laburrak 

emanez

• Jarreren berri ematea

• Gaitasuna edo gaitasunik eza adieraztea

Sentimenduak

• Zalantza adieraztea

• Aldarteaz, osasun-egoeraz galdetzea 

eta informazioa ematea

• Beldurra edo kezka adieraztea

Solaskidearengan eragitea

• Laguntza eskatzea eta eskaintzea

• Egiteko bat proposatzea

• Planak eta asmoak adieraztea

• Aholkuak ematea eta eskatzea

• Ohartaraztea
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Postua: Unitate-arduraduna (Uliazpi)

Zerbitzua: Erakunde publikoak

Oinarrizko Funtzioa:

Puesto que garantiza la calidad de vida y atención en las diferentes situaciones
en las que se desarrolla la persona con retraso mental, procurando la mejora de
las mismas mediante la aportación de técnica psicopedagógica y participando en
la gestión de los medios materiales y humanos a su disposición.

Funtzio komunikatiboakBetebehar zehatza Testu-generoak

Ahozkoak

• Ulermena:

– Elkarrizketak

– Prozesuen deskribapenak

• Ekoizpena:

– Elkarrizketak

– Galde-erantzunak

– Aholkuak, argibideak eta jarraibideak

– Sentimenduen eta jarreren 

deskribapenak

– Azalpenak, iritziak eta argudioak

Idatziak

• Ulermena:

– Mezu elektronikoak

– Ohar eta jakinarazpenak

– Erregistroak

– Inprimakiak, txantiloiak

• Ekoizpena:

– Inprimakiak, txantiloiak (bete)

– Mezu elektronikoak

– Ohar eta jakinarazpenak

– Erregistroak

– Kontaketak

21. Colaborar en la organización y realiza-
ción de los servicios especiales.

Testuinguruaren ezaugarriak 

Enuntziatzaile-enuntziatarioa

Rolak:

Unitate-arduradun – talde teknikoa

Unitate-arduradun – zaintzaileak

Harremana: formala

Erabilera-esparruak

Egoitza. Eremu pribatua. Egoitza.

Gaiak

Ohiko jarduerak: eguneroko eginkizu-

nak, egoerak, etxeko lanak, ohiturak...

Informazioa ematea eta eskatzea

• Zerbait dagoen, baden edo dagoen 

dakien galdetzea eta erantzutea

• Informazioa ematea eta eskatzea 

eguneroko kontuez

• Denboran zehar gertatutako ekintzak

kontatzea

Iritziak, ezagutzak eta jarrerak 

adieraztea eta egiaztatzea

• Zerbait baieztatzea / ezeztatzea

• Norbaiti buruz edo zerbaiti buruz iritzia

eskatzea eta ematea

• Iritzia adieraztea, arrazoi laburrak 

emanez

• Jarreren berri ematea

• Gaitasuna edo gaitasunik eza adieraztea

Sentimenduak

• Zalantza adieraztea

• Aldarteaz, osasun-egoeraz galdetzea 

eta informazioa ematea

• Beldurra edo kezka adieraztea

Solaskidearengan eragitea

• Laguntza eskatzea eta eskaintzea

• Egiteko bat proposatzea

• Planak eta asmoak adieraztea

• Aholkuak ematea eta eskatzea

• Ohartaraztea
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Postua: Unitate-arduraduna (Uliazpi)

Zerbitzua: Erakunde publikoak

Oinarrizko Funtzioa:

Puesto que garantiza la calidad de vida y atención en las diferentes situaciones
en las que se desarrolla la persona con retraso mental, procurando la mejora de
las mismas mediante la aportación de técnica psicopedagógica y participando en
la gestión de los medios materiales y humanos a su disposición.

Funtzio komunikatiboakBetebehar zehatza Testu-generoak

Ahozkoak

• Ulermena:

– Elkarrizketak

– Prozesuen deskribapenak

• Ekoizpena:

– Elkarrizketak

– Galde-erantzunak

– Aholkuak, argibideak eta jarraibideak

– Sentimenduen eta jarreren 

deskribapenak

– Azalpenak, iritziak eta argudioak

Idatziak

• Ulermena:

– Erregistroak

– Ohar eta jakinarazpenak

• Ekoizpena:

– Inprimakiak, txantiloiak (bete)

– Ohar eta jakinarazpenak

– Txostenak

22. Participar en los sistemas de Evalua-
ción del servicio.

Testuinguruaren ezaugarriak 

Enuntziatzaile-enuntziatarioa

Rolak:

Unitate-arduradun – talde teknikoa

Harremana: formala

Erabilera-esparruak

Egoitza. Eremu pribatua. Egoitza.

Gaiak

Ohiko jarduerak: eguneroko eginkizu-

nak, egoerak, etxeko lanak, ohiturak...

Informazioa ematea eta eskatzea

• Zerbait dagoen, baden edo dagoen 

dakien galdetzea eta erantzutea

• Informazioa ematea eta eskatzea 

eguneroko kontuez

• Denboran zehar gertatutako 

ekintzak kontatzea

Iritziak, ezagutzak eta jarrerak 

adieraztea eta egiaztatzea

• Zerbait baieztatzea / ezeztatzea

• Norbaiti buruz edo zerbaiti buruz iritzia

eskatzea eta ematea

• Iritzia adieraztea, arrazoi laburrak 

emanez

• Jarreren berri ematea

• Gaitasuna edo gaitasunik eza adieraztea

Sentimenduak

• Zalantza adieraztea

• Aldarteaz, osasun-egoeraz galdetzea 

eta informazioa ematea

• Beldurra edo kezka adieraztea

Solaskidearengan eragitea

• Laguntza eskatzea eta eskaintzea

• Egiteko bat proposatzea

• Planak eta asmoak adieraztea

• Aholkuak ematea eta eskatzea

• Ohartaraztea
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Hizkuntza-eskakizunak funtzio eta atazen arabera: Uliazpi
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Postua: Unitate-arduraduna (Uliazpi)

Zerbitzua: Erakunde publikoak

Oinarrizko Funtzioa:

Puesto que garantiza la calidad de vida y atención en las diferentes situaciones
en las que se desarrolla la persona con retraso mental, procurando la mejora de
las mismas mediante la aportación de técnica psicopedagógica y participando en
la gestión de los medios materiales y humanos a su disposición.

Funtzio komunikatiboakBetebehar zehatza Testu-generoak

Ahozkoak

• Ulermena:

– Elkarrizketak

– Prozesuen deskribapenak

• Ekoizpena:

– Elkarrizketak

– Galde-erantzunak

– Aholkuak, argibideak eta jarraibideak

– Sentimenduen eta jarreren 

deskribapenak

– Azalpenak, iritziak eta argudioak

Idatziak

• Ulermena:

– Oharrak eta jakinarazpenak

– Mezu elektronikoak

– Erregistroak

– Inprimakiak

• Ekoizpena:

– Kontaketak, intzidentzien deskribapena

– Inprimakiak bete

– Erregistroak bete

– Mezu elektronikoak

23. Asumir la representación del centro en
ausencia del Responsable de centro,
resolviendo las incidencias urgentes.

Testuinguruaren ezaugarriak 

Enuntziatzaile-enuntziatarioa

Rolak:

Unitate-arduradun – zentroko 

edozein langile

Harremana: formala

Erabilera-esparruak

Egoitza. Eremu pribatua. Egoitza.

Gaiak

Ohiko jarduerak: eguneroko eginkizu-

nak, egoerak, etxeko lanak, ohiturak...

Informazioa ematea eta eskatzea

• Zerbait dagoen, baden edo dagoen 

dakien galdetzea eta erantzutea

• Informazioa ematea eta eskatzea 

eguneroko kontuez

• Denboran zehar gertatutako ekintzak

kontatzea

Iritziak, ezagutzak eta jarrerak 

adieraztea eta egiaztatzea

• Zerbait baieztatzea / ezeztatzea

• Norbaiti buruz edo zerbaiti buruz iritzia

eskatzea eta ematea

• Iritzia adieraztea, arrazoi laburrak 

emanez

• Jarreren berri ematea

• Gaitasuna edo gaitasunik eza adieraztea

Sentimenduak

• Zalantza adieraztea

• Aldarteaz, osasun-egoeraz galdetzea 

eta informazioa ematea

• Beldurra edo kezka adieraztea

Solaskidearengan eragitea

• Laguntza eskatzea eta eskaintzea

• Egiteko bat proposatzea

• Planak eta asmoak adieraztea

• Aholkuak ematea eta eskatzea

• Ohartaraztea
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Postua: Unitate-arduraduna (Uliazpi)

Zerbitzua: Erakunde publikoak

Oinarrizko Funtzioa:

Puesto que garantiza la calidad de vida y atención en las diferentes situaciones
en las que se desarrolla la persona con retraso mental, procurando la mejora de
las mismas mediante la aportación de técnica psicopedagógica y participando en
la gestión de los medios materiales y humanos a su disposición.

Funtzio komunikatiboakBetebehar zehatza Testu-generoak

Ahozkoak

• Ulermena:

– Elkarrizketak

– Prozesuen deskribapenak

• Ekoizpena:

– Elkarrizketak

– Galde-erantzunak

– Aholkuak, argibideak eta jarraibideak

– Sentimenduen eta jarreren 

deskribapenak

– Azalpenak, iritziak eta argudioak

Idatziak

• Ulermena:

– Erregistroak

– Txostenak

– Ohar eta jakinarazpenak

• Ekoizpena:

– Inprimakiak, txantiloiak (bete)

– Mezu elektronikoak

– Ohar eta jakinarazpenak

– Txosten psikopedagogikoak

24. Elaborar los informes psicopedagógi-
cos solicitados.

Testuinguruaren ezaugarriak 

Enuntziatzaile-enuntziatarioa

Rolak:

Unitate-arduradun – koordinatzaile 

psikopedagogikoa

Unitate-arduradun – talde 

psikopedagogikoa

Unitate-arduradun – zaintzaile

Harremana: formala

Erabilera-esparruak

Egoitza. Eremu pribatua. Egoitza.

Gaiak

Ohiko jarduerak: eguneroko eginkizu-

nak, egoerak, etxeko lanak, ohiturak...

Osasuna eta gorputza zaintzea: 

sintomak, aholkuak, gaixotasuna, 

egoera fisikoa, botikak...

Informazioa ematea eta eskatzea

• Zerbait dagoen, baden edo dagoen 

dakien galdetzea eta erantzutea

• Informazioa ematea eta eskatzea 

eguneroko kontuez

• Denboran zehar gertatutako 

ekintzak kontatzea

Iritziak, ezagutzak eta jarrerak 

adieraztea eta egiaztatzea

• Zerbait baieztatzea / ezeztatzea

• Norbaiti buruz edo zerbaiti buruz iritzia

eskatzea eta ematea

• Iritzia adieraztea, arrazoi laburrak 

emanez

• Jarreren berri ematea

• Gaitasuna edo gaitasunik eza adieraztea

Sentimenduak

• Zalantza adieraztea.

• Aldarteaz, osasun-egoeraz galdetzea 

eta informazioa ematea

• Beldurra edo kezka adieraztea

Solaskidearengan eragitea

• Laguntza eskatzea eta eskaintzea

• Egiteko bat proposatzea

• Planak eta asmoak adieraztea

• Aholkuak ematea eta eskatzea

• Ohartaraztea
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Postua: Unitate-arduraduna (Uliazpi)

Zerbitzua: Erakunde publikoak

Oinarrizko Funtzioa:

Puesto que garantiza la calidad de vida y atención en las diferentes situaciones
en las que se desarrolla la persona con retraso mental, procurando la mejora de
las mismas mediante la aportación de técnica psicopedagógica y participando en
la gestión de los medios materiales y humanos a su disposición.

Funtzio komunikatiboakBetebehar zehatza Testu-generoak

Ahozkoak

• Ulermena:

– Elkarrizketak

– Prozesuen deskribapenak

• Ekoizpena:

– Elkarrizketak

– Galde-erantzunak

– Aholkuak, argibideak eta jarraibideak

– Sentimenduen eta jarreren 

deskribapenak

– Azalpenak, iritziak eta argudioak

Idatziak

• Ulermena:

– Erregistroak

– Txostenak

– Ohar eta jakinarazpenak

• Ekoizpena:

– Inprimakiak, txantiloiak (bete)

– Mezu elektronikoak

– Ohar eta jakinarazpenak

– Txostenak

– Proposamenak

– Lan-esparruan gai baten azalpena

25. Investigar y llevar a cabo estudios téc-
nicos dentro del marco del plan de
gestión establecido.

Testuinguruaren ezaugarriak 

Enuntziatzaile-enuntziatarioa

Rolak:

Unitate-arduradun – Uliazpiko edozein 

langile (ikergaiaren araberakoa)

Harremana: formala

Erabilera-esparruak

Egoitza. Eremu pribatua. Egoitza.

Gaiak

Ohiko jarduerak: eguneroko eginkizu-

nak, egoerak, etxeko lanak, ohiturak...

Informazioa ematea eta eskatzea

• Zerbait dagoen, baden edo dagoen 

dakien galdetzea eta erantzutea

• Informazioa ematea eta eskatzea 

eguneroko kontuez

Iritziak, ezagutzak eta jarrerak 

adieraztea eta egiaztatzea

• Norbaiti buruz edo zerbaiti buruz iritzia

eskatzea eta ematea

• Iritzia adieraztea, arrazoi laburrak 

emanez

Solaskidearengan eragitea

• Laguntza eskatzea eta eskaintzea

• Egiteko bat proposatzea

• Planak eta asmoak adieraztea

• Aholkuak ematea eta eskatzea

• Ohartaraztea
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Postua: Unitate-arduraduna (Uliazpi)

Zerbitzua: Erakunde publikoak

Oinarrizko Funtzioa:

Puesto que garantiza la calidad de vida y atención en las diferentes situaciones
en las que se desarrolla la persona con retraso mental, procurando la mejora de
las mismas mediante la aportación de técnica psicopedagógica y participando en
la gestión de los medios materiales y humanos a su disposición.

Funtzio komunikatiboakBetebehar zehatza Testu-generoak

Ahozkoak

• Ulermena:

– Elkarrizketak

– Prozesuen deskribapenak

• Ekoizpena:

– Elkarrizketak

– Galde-erantzunak

– Aholkuak, argibideak eta jarraibideak

– Sentimenduen eta jarreren 

deskribapenak

– Azalpenak, iritziak eta argudioak

Idatziak

• Ulermena:

– Ohar eta jakinarazpenak

– Mezu elektronikoak

• Ekoizpena:

– Mezu elektronikoak

– Ohar eta jakinarazpenak

26. Colaborar en la búsqueda y relación
con los diferentes agentes sociales
necesarios para la optima integración
de las personas atendidas en el medio
y servicios de la comunidad y/ o exter-
nos.

Testuinguruaren ezaugarriak 

Enuntziatzaile-enuntziatarioa

Rolak:

Unitate-arduradun – gizarteko, 

kaleko edo komunitateko edozein agente

Harremana: formala

Erabilera-esparruak

Zerbitzuak. Eremu pribatua. 

Kanpo-zerbitzuak.

Gaiak

Ohiko jarduerak: eguneroko eginkizu-

nak, egoerak, etxeko lanak, ohiturak...

Euskal instituzioak eta administra-

zioa: Udalak, Foru Aldundiak, Jaurlaritza...

Norberaren ezaugarriak: gustuak,

izaera, itxura, aldartea, jarrerak, 

irudipenen deskribapena...

Giza harremanak eta harreman 

sozialak: lagunak, ikaskideak, elkarteak,

ezagun nahiz ezezagunen harremanak...

Informazioa ematea eta eskatzea

• Zerbait dagoen, baden edo dagoen 

dakien galdetzea eta erantzutea

• Informazioa ematea eta eskatzea 

eguneroko kontuez

• Denboran zehar gertatutako ekintzak

kontatzea

Iritziak, ezagutzak eta jarrerak 

adieraztea eta egiaztatzea

• Zerbait baieztatzea / ezeztatzea

• Norbaiti buruz edo zerbaiti buruz iritzia

eskatzea eta ematea

• Iritzia adieraztea, arrazoi laburrak 

emanez

• Jarreren berri ematea

• Gaitasuna edo gaitasunik eza adieraztea

Sentimenduak

• Zalantza adieraztea

• Aldarteaz, osasun-egoeraz galdetzea 

eta informazioa ematea

• Beldurra edo kezka adieraztea

Solaskidearengan eragitea

• Laguntza eskatzea eta eskaintzea

• Egiteko bat proposatzea

• Planak eta asmoak adieraztea

• Aholkuak ematea eta eskatzea

• Ohartaraztea
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Postua: Unitate-arduraduna (Uliazpi)

Zerbitzua: Erakunde publikoak

Oinarrizko Funtzioa:

Puesto que garantiza la calidad de vida y atención en las diferentes situaciones
en las que se desarrolla la persona con retraso mental, procurando la mejora de
las mismas mediante la aportación de técnica psicopedagógica y participando en
la gestión de los medios materiales y humanos a su disposición.

Funtzio komunikatiboakBetebehar zehatza Testu-generoak

Ahozkoak

• Ulermena:

– Elkarrizketak

– Prozesuen deskribapenak

– Lan-esparruan gai baten azalpena

• Ekoizpena:

– Elkarrizketak

– Galde-erantzunak

– Aholkuak, argibideak eta jarraibideak

– Sentimenduen eta jarreren 

deskribapenak

– Azalpenak, iritziak eta argudioak

Idatziak

• Ulermena:

– Mezu elektronikoak

– Ohar eta jakinarazpenak

– Inprimakiak

• Ekoizpena:

– Inprimakiak, txantiloiak (bete)

– Mezu elektronikoak

– Ohar eta jakinarazpenak

27. Participar en todas aquellas activida-
des que mejoren la imagen y conoci-
miento del campo.

Testuinguruaren ezaugarriak 

Enuntziatzaile-enuntziatarioa

Rolak:

Unitate-arduradun – entitateak: sozialak,

hezkuntzakoak, komunikabideak, etab.

Harremana: formala

Erabilera-esparruak

Zerbitzuak. Eremu pribatua. 

Kanpo-zerbitzuak.

Gaiak

Ohiko jarduerak: eguneroko eginkizu-

nak, egoerak, etxeko lanak, ohiturak...

Lana: lan-baldintzak, lan-prestakuntza, 

lantokiak, lanbideak, lan-tresnak, 

lan-hitzarmenak...

Informazioa ematea eta eskatzea

• Zerbait dagoen, baden edo dagoen 

dakien galdetzea eta erantzutea

• Informazioa ematea eta eskatzea 

eguneroko kontuez

• Denboran zehar gertatutako ekintzak

kontatzea

Iritziak, ezagutzak eta jarrerak 

adieraztea eta egiaztatzea

• Zerbait baieztatzea / ezeztatzea

• Norbaiti buruz edo zerbaiti buruz iritzia

eskatzea eta ematea

• Iritzia adieraztea, arrazoi laburrak 

emanez

• Jarreren berri ematea

• Gaitasuna edo gaitasunik eza adieraztea

Solaskidearengan eragitea

• Laguntza eskatzea eta eskaintzea

• Egiteko bat proposatzea

• Planak eta asmoak adieraztea

• Aholkuak ematea eta eskatzea

• Ohartaraztea



V. Eranskina. Uliazpiren Donostia Zentroko unitate-arduradunen dokumentu idatzien
analisiak.

Ohar eta jakinarazpenen analisia
Egoitza: Donostia Zentroa (Donostia)
Testu-generoa: ohar eta jakinarazpenak
Aztergai izandako dokumentazioa:

• Foroak:
– Foros de diferentes grupos de los que es responsable

– Foro del equipo técnico del centro

• Koadernoak:
– Cuaderno médico del centro

– Cuaderno de mantenimiento del centro

• Bestelakoak:
– Plan de vida profesional de todos los usuarios

A. HEOC
HEOCean A2 mailatik aurrera kokatzen dira ohar eta jakinarazpenak. Hori horrela,
aztergai izan diren oharrak euskarri desberdinetan daudela aipatu beharra dago. Alde
batetik, Uliazpiko foroetako oharrak aztertu dira, unitate-arduradunek sareko apli-
kazio baten bitartez idazten dituztenak; Donostiako teknikariena (9. eranskina) eta,
ondoren, langileak bere gain dituen taldeetako foroenak (8. eranskina). Bestetik, Do-
nostiako zentroko mediku- eta mantentze-koadernoetako (18. eta 19. eranskinak)
oharrak izan dira aztergai, eta azkenik, erabiltzaileen bizitza-plan profesionala.

Azkeneko honetan, gainerako dokumentuetan ez bezala, oharrek instrukzio testuaren
kutsua dute. Izan ere, unitate-arduradunak infinitiboa baliatzen du etengabe zentroko
langileek erabiltzailearekin egin behar dutena azaltzeko: “recortar”, “realizar”, “seguir”,
“mantener”, “aumentar”, “preparar”, “continuar”, “participar”, “probar”, “actuar”, “ele-
gir”, “salir”, “acudir”, “insistir”, “ver”, “aprovechar”, etab.

Aztertutako dokumentuetako azalpen eta oharrak, oro har, laburrak dira, mediku- eta
mantentze-koadernoetakoak bereziki; izan ere, hauetan ez dago testu antolatzailerik,
eta ondorioz, ezta jariotasunik ere; are gehiago, gehienetan ez da aditzik antzemango.

Foroei dagokienez, ordea, nabarmentzekoa da unitate-arduradun bakoitzak bere es-
tiloa darabilela, beraz, batzuek azalpenak beste langileek baino xehetasun handiagoz
emango dituzte. Foro horietan, egunean zehar gertatutakoaren berri ematen da, beraz,
gaiak ugariak izan daitezke, erabiltzaileei buruzko edo zentroan gertatutako edozer
gauza izan baitaiteke mintzagai.

B. Gaia
Horrelako ohar eta jakinarazpenetan jorratuko dituzten gaiak, oro har, ezagunak izango
dira unitate-arduradunentzat, gertaeren mundukoak eta euren lan munduari dagoz-
kienak. Hain zuzen ere, gehienak egunerokotasunean eskuartean izango dituzten gaiak
dira: erabiltzailearen ezaugarriak, etxea, ohiko jarduerak, aisialdia, giza harremanak
eta harreman sozialak, bidaiak eta bisitak, gorputza eta osasuna, ospakizunak, elika-
dura, kultura, besteak beste. Beraz, alderdi horretatik, unitate-arduradunak ez du bes-
telako zailtasunik izango horrelako egitarauak eta oharrak idazteko.
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C. Ainguraketa
Jakina da, idazten dugunean, estatus altuagoa duen norbaitengana zuzentzeko erre-
gistro bat darabilgula, eta gure mailako edo estatus baxuagoko norbaitengana jotzeko,
ordea, beste bat. Kasu honetan, unitate-arduradunak idatziko ditu aztergai izandako
bost dokumentuak eta dokumentu horien hartzaileak Uliazpiko langileak izango dira,
unitate-arduradunak zein zaintzaileak.

Hori horrela, kasu batzuetan enuntziatzaile eta hartzailearen arteko distantzia naba-
rituko da testuan darabilten modalizazioari esker. Arestian aipatu bezala, bizitza-plan
profesionalean instrukzio kutsua dute azalpenek eta infinitiboa ohikoa izango da
mota honetako produkzioetan.

• Modalizazioa
– “Avisar a Alberto cuando haya necesidad”
– “Aprovechar oportunidades en el taller de abalorios, si va al baile.”
– “Probar su participación en la academia de leire Hathor (valoración 1ª prueba

muy positiva)”
– “Formar parte del grupo habitual”
– “Tratar de calmarle, permitirle ciertos rituales, seguir las estrategias de su pro-

tocolo de intervención conductual.”

D. Laburpena
HEOCaren arabera, A2 mailan kokatuko genituzke ohar eta jakinarazpen hauek on-
dorengo arrazoiengatik:

•   Oharrak eta jakinarazpenak ‡ A2 mailatik aurrera.
•   Ez da testu jarraitua, puntuka azaltzen dira ideiak eta oso ohar sinpleak ‡ horre-

gatik, B1 gehiegi litzateke.
•   Orotariko lexikoa.
•   Lan munduko gaiak, ezagunak, ohikoak, egunerokotasunekoak.
•   Modalizazioa zenbait kasutan, infinitiboa baliatuz.

Uxue Zalbidea Olabarri

Hizkuntza-eskakizunak funtzio eta atazen arabera: Uliazpi

e-Hizpide. Monografiak 5 (2021) 138



Uxue Zalbidea Olabarri

Hizkuntza-eskakizunak funtzio eta atazen arabera: Uliazpi

e-Hizpide. Monografiak 5 (2021) 139

Ekintza komunikatibo guztiak testuinguru jakinetan gauzatzen dira, maila bakoitzean ezaugarri 

zehatzak dituzten testuinguruetan, alegia.

Enuntziatzailea -
enuntziatarioa

Xedea Erabilera-esparrua

Pertsonen arteko harremanean
eta solaskideen hurbileko 
munduan:

- Senitartekoa
- Lagunartekoa
- Zerbitzuguneak: dendak, 

informazio-bulegoak...

Enuntziatzailea -
enuntziatarioa

Xedea Erabilera-esparrua

Pertsonen arteko harremanean
eta solaskideen hurbileko 
munduan:

- Senitartekoa
- Lagunartekoa
- Lanekoa

Gaitasun soziolinguistikoaren garapena.

TESTUINGURUAREN EZAUGARRIAK
A2

A1 mailakoez gain,

Giza harremanak edo 
konplimenduak

+ interesa adieraztea
+ goraintziak ematea
+ …

Informazioa ematea / eskatzea
+ pertsonak, lekuak eta gauzak 

deskribatzea
+ zerbait badagoen, baden edo 

dakien galdetzea eta erantzutea
+ …

Iritziak, ezagutzak eta jarrerak
adieraztea eta egiaztatzea

+ norbaiti buruz edo zerbaiti buruz
iritzia eskatzea eta ematea

+ adostasuna/ desadostasuna 
eskatzea eta ematea

+ …

Gustuak, sentimenduak 
adieraztea

+ aldarteaz, osasun-egoeraz 
galdetu eta informazioa ematea

+ zerbait gustukoa den ala ez 
adieraztea

+ …

Solaskidearengan eragitea
+ planak eta asmoak adieraztea
+ gonbidapena onartzea/ gaitzestea
+ …

Solaskidearen rolak:
Unitate-arduradun – erabiltzaile
Unitate-arduradun – erabiltzaile-
aren familia
Unitate-arduradun – erizain
Unitate-arduradun – zentroko
arduradun
Unitate-arduradun – zaintzaile
Unitate-arduradun – mediku

Solaskideen arteko harremana:
Berdinen artekoa edo 
gertutasunezkoa

Solaskidearen rolak:
Senide – senide
Lagun – lagun
Ezagun – ezezagun

Solaskideen arteko harremana:
Berdinen artekoa edo 
gertutasunezkoa

Informazioa ematea / eskatzea
+ pertsonak, lekuak eta gauzak 

deskribatzea
+ zerbait badagoen, baden edo 

dakien galdetzea eta erantzutea
+ …

Iritziak, ezagutzak eta jarrerak
adieraztea eta egiaztatzea

+ norbaiti buruz edo zerbaiti buruz
iritzia eskatzea eta ematea

+ adostasuna/ desadostasuna 
eskatzea eta ematea

+ …

Gustuak, sentimenduak 
adieraztea

+ aldarteaz, osasun-egoeraz 
galdetu eta informazioa ematea

+ zerbait gustukoa den ala ez 
adieraztea

+ …

Solaskidearengan eragitea
+ planak
+ …
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A2

ENTZUMENA MINTZAMENA IRAKURMENA IDAZMENA

Hizkuntza estandarrean,
elkarrizketak eta jarrai-
bideak ulertzeko gai da;
baita gai ezagunei bu-
ruzko azalpenak 
uler tzeko ere.

Elkarrizketak

Azalpen laburrak

Aholkuak

Balorazio, iritzi edo kexu 
sinple eta laburrak

Egoera ezagunetan gai
izango da informazio-
truke errazetan mol-
datzeko; baita erabiltzai-
leen inguruko azalpen
errazak eta iritziak 
emateko ere.

Pertsonen egoera fisiko eta
psikologikoen, izaeren eta
sentipenen deskribapena

Gauzen, tokien eta 
pertsonen deskribapenak

Elkarrizketak

Galde-erantzunak

Azalpenak, iritziak eta 
argudioak

Eguneroko gertakarien
parteak, koadernoak eta
erregistroak ulertzeko
gai izango da; baita
egoitzako gainerako 
langileek idatzitako 
oharrak ulertzeko ere.

Gertakarien parteak

Ohar eta mezu laburrak

Erregistroak

Gai izango da eguneroko
erregistroak eta koader-
noak edota inprimakiak
betetzeko. Baita foroe-
tako oharrak idazteko
ere.

Foroetako oharrak eta 
jakinarazpenak

Erregistroak eta koadernoak

Erabiltzailearen bizitza-plan
profesionala



Deskribapenen eta kontaketen analisia
Egoitza: Donostia Zentroa (Donostia)
Testu-generoa: pasadizoak, kontaketak, intzidentzien deskribapenak
Aztergai izandako dokumentazioa:

– Partes de incidentes de usuarios

– Registros de errores en la administración de la medicación

– Partes de investigación de accidentes de personal

A. HEOC
HEOCean A2 mailatik aurrera kokatzen dira deskribapen eta kontaketa edo pasadizo
sinpleak, eta erabiltzaile zein Uliazpiko edozein langilek intzidentzia bat duenean,
unitate-arduradunak bete behar dituen dokumentuak dira aztergai izan ditugunak.
Beraz, eguneroko testuinguru ezagunetan gertatutako esperientziak deskribatu, ger-
taerak kontatu eta azalpenak eman beharko ditu.

Zehazki, aztergai izandako dokumentuen egiturari dagokionez, lehenik eta behin, uni-
tate-arduradunak intzidentzia edo istripuaren inguruko datu orokorrak idatzi behar
ditu hutsuneak betez: lekua, ordua, data, istripua izan duen pertsonaren izen-abize-
nak, etab. Eta hori eginda, istripua nola gertatu den, zaurituaren lesioak zeintzuk izan
diren, eta, azkenik, intzidentzia hori berriro ez gertatzeko zer neurri hartu behar den
azaltzen du langileak. Hala ere, kontaketa horiek oso laburki azaldu beharko ditu.
Beraz, baliteke aipatutako arrazoiengatik A2 mailatik gertuago egotea B1etik baino.

B. Gaia
Horrelako deskribapen eta kontaketetan jorratuko dituzten gaiak, oro har, ezagu-
nak izango dira unitate-arduradunentzat, gertaeren mundukoak eta euren lan mun-
duari dagozkienak. Hain zuzen ere, gehienak egunerokotasunean eskuartean
izango dituzten gaiak dira; erabiltzailearen datu pertsonalak, norberaren ezauga-
rriak, ohiko jarduerak edota gorputza eta osasuna, besteak beste. Beraz, alderdi
horretatik, unitate-arduradunak ez du bestelako zailtasunik izango horrelako in-
primakiak betetzeko.

C. Ainguraketa
Jakina da, idazten dugunean, estatus altuagoa duen norbaitengana zuzentzeko erre-
gistro bat darabilgula, eta gure mailako edo estatus baxuagoko norbaitengana jotzeko,
ordea, beste bat. Enuntziatzaile eta hartzailearen arteko distantzia hori nabarmen -
tzeko modalizazioa erabiltzen da. Kasu honetan, aztergai izan diren erregistroetan
unitate-arduradunak azalpen laburrak emango ditu, eta, oro har, ez da modalizaziorik
antzemango.

D. Laburpena
HEOCaren arabera, A2 mailan kokatuko genituzke intzidentzien kontaketa eta des-
kribapen hauek ondorengo arrazoiengatik:

•   Pasadizoak, kontaketak eta intzidentzien deskribapenak ‡ A2 mailatik aurrera.
•   Intzidentzien deskribapen laburrak ‡ horregatik, B1 gehiegi litzateke.
•   Gertatutako istripuen edo intzidentzien inguruko oharrak ematen dira.
•   Lexiko konkretua.
•   Lan munduko gaiak, ezagunak, ohikoak, egunerokotasunekoak.
•   Ez da modalizaziorik antzematen.
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Ekintza komunikatibo guztiak testuinguru jakinetan gauzatzen dira, maila bakoitzean ezaugarri 

zehatzak dituzten testuinguruetan, alegia.

Enuntziatzailea -
enuntziatarioa

Xedea Erabilera-esparrua

Solaskidearen rolak:
Senide – senide
Lagun – lagun
Ezagun – ezezagun

Solaskideen arteko harremana:
Berdinen artekoa edo 
gertutasunezkoa

Pertsonen arteko harremanean
eta solaskideen hurbileko 
munduan:

- Senitartekoa
- Lagunartekoa
- Zerbitzuguneak: dendak, 

informazio-bulegoak...

Enuntziatzailea -
enuntziatarioa

Xedea Erabilera-esparrua

Pertsonen arteko harremanean
eta solaskideen hurbileko 
munduan:

- Senitartekoa
- Lagunartekoa
- Lanekoa

Gaitasun soziolinguistikoaren garapena.

TESTUINGURUAREN EZAUGARRIAK
A2

A1 mailakoez gain,

Giza harremanak edo 
konplimenduak

+ interesa adieraztea
+ goraintziak ematea
+ …

Informazioa ematea / eskatzea
+ pertsonak, lekuak eta gauzak 

deskribatzea
+ zerbait badagoen, baden edo 

dakien galdetzea eta erantzutea
+ …

Iritziak, ezagutzak eta jarrerak
adieraztea eta egiaztatzea

+ norbaiti buruz edo zerbaiti buruz
iritzia eskatzea eta ematea

+ adostasuna/ desadostasuna 
eskatzea eta ematea

+ …

Gustuak, sentimenduak 
adieraztea

+ aldarteaz, osasun-egoeraz 
galdetu eta informazioa ematea

+ zerbait gustukoa den ala ez 
adieraztea

+ …

Solaskidearengan eragitea
+ planak eta asmoak adieraztea
+ gonbidapena onartzea/ gaitzestea
+ …

Solaskidearen rolak:
Unitate-arduradun – Unitate ar-
duradun
Unitate-arduradun – erizain
Unitate-arduradun – zentroko
arduradun
Unitate-arduradun – zaintzaile
Unitate-arduradun – mediku

Solaskideen arteko harremana:
Berdinen artekoa edo 
gertutasunezkoa

Informazioa ematea / eskatzea
+ pertsonak, lekuak eta gauzak

deskribatzea
+ zerbait badagoen, baden edo

dakien galdetzea eta erantzutea
+ …

Iritziak, ezagutzak eta jarrerak
adieraztea eta egiaztatzea

+ norbaiti buruz edo zerbaiti
buruz iritzia eskatzea eta 
ematea

+ adostasuna/ desadostasuna 
eskatzea eta ematea

+ …

Gustuak, sentimenduak 
adieraztea

+ aldarteaz, osasun-egoeraz 
galdetu eta informazioa ematea

+ zerbait gustukoa den ala ez
adieraztea

+ …

Solaskidearengan eragitea
+ planak eta asmoak adieraztea
+ …
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A2

ENTZUMENA MINTZAMENA IRAKURMENA IDAZMENA

Hizkuntza estandarrean,
elkarrizketak eta jarrai-
bideak ulertzeko gai da;
baita gai ezagunei 
buruzko azalpenak 
ulertzeko ere.

Elkarrizketak

Azalpen laburrak

Aholkuak

Balorazio, iritzi edo kexu 
sinple eta laburrak

Egoera ezagunetan gai
izango da informazio-
truke errazetan 
moldatzeko; baita 
erabiltzaileen inguruko
azalpen errazak eta
iritziak emateko ere.

Pertsonen egoera fisiko eta
psikologikoen, izaeren eta
sentipenen deskribapena

Gauzen, tokien eta 
pertsonen deskribapenak

Elkarrizketak

Galde-erantzunak

Azalpenak, iritziak eta 
argudioak

Eguneroko gertakarien
parteak, koadernoak eta
erregistroak ulertzeko
gai izango da; baita
egoitzako gainerako 
langileek idatzitako 
oharrak ulertzeko ere.

Gertakarien parteak

Ohar eta mezu laburrak

Erregistroak

Gai izango da eguneroko
erregistroak eta koader-
noak edota inprimakiak
betetzeko. Baita 
foroetako oharrak 
idazteko ere.

Foroetako oharrak eta 
jakinarazpenak

Erregistroak eta koadernoak

Intzidentzia-parteak

Inbentarioak

Galdetegiak



Gonbidapenen, oharren eta proposamenen analisia
Egoitza: Donostia Zentroa (Donostia)
Testu-generoa: gonbidapen-oharrak/ proposamenak
Aztergai izandako dokumentazioa:

– Notas varias, avisos … para tablones, foros

– Fiesta del centro / Zentroko festa

– ¿Te animas?

A. HEOC
HEOCean A2 mailatik aurrera kokatzen dira gonbidapen-oharrak/ proposamenak.
Esan beharra dago aztergai izan diren bi dokumentuak zentroko oholtzetan edo fo-
roetan jartzen diren oharrak eta abisuak direla. Kasu honetan, lehenengo dokumen-
tuan zentroko festaren berri ematen da, eta bigarrenean, “¿Te animas?” izenburupean
pelikula bat ikusteko gonbita egiten da.

Testuen egiturari dagokionez, ekitaldi, plan edo proposamen desberdinak izan arren,
gaien ordena antzerakoa izango da:

– Izenburua
– Noiz egingo den + zer egingo den
– Eskerrak eman
– (data)

Halaber, nabarmentzekoa da lehenengo dokumentuan testu jarraitua izan arren, testu
antolatzaile gutxi ageri direla eta enuntziatu sinpleak direla; eta bigarrenean, ideiak
puntuka azaltzen direla, testu jarraitu barik, alegia.

Adierazpide testualak:
Horiek horrela, HEOCean azaltzen diren adierazleak oinarri harturik, aztergai izan-
dako testuetako adierazpide testualetan jarriko da arreta ondorengo lerroetan. Ho-
rretarako, sekuentziei, eta, ondoren, testuaren konexioari (testu-antolatzaileak,
puntuazioa) erreparatuko zaie.

• Sekuentziak
– Kontaketa

• Konexioa

> Testu-antolatzaileak

1. Lokailuak
1.1. Emendiozkoak

– “Alguien con ganas de pasarlo bien y acompañar a Aitor Vicandi, Mª Luisa
Iturralde, Julia la Casa y Sandra Larumbe con un cuidador de Gazteak.”

– “Uliazpi te invita al cine y a la cena.”
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> Puntuazioa:

1. Puntua: esaldi eta esapide sinpleen bukaeran.
– “El día 9 de julio haremos la fiesta anual que solemos hacer todos los

veranos.” 
– “Eskerrik asko zuen laguntzagatik.” 
– “Si hubiera varios interesados se haría sorteo.” 

2. Etenpuntuak: esaldia bukatu gabe utzi dela adierazteko.
– “Película de “Campeones” en el Velódromo el viernes 28 a las 19:00 y cena

(bocata, hamburguesa…)” 

3. Koma: elkarren kideko zatiak zerrendatzeko, datak emateko, deikiak adieraz-
teko edota perpaus elkartu batzuen atzetik (denborazkoak, kontzesiboak…)

– “Donostian, 2019ko ekainak 17”
– “Uztailaren 9an, urtero bezala, zentroko festa ospatuko dugu.”
– “Película de “Campeones” en el Velódromo el viernes 28 a las 19:00 y cena

(bocata, hamburguesa…)”
– “Alguien con ganas de pasarlo bien y acompañar a Aitor Vicandi, Mª Luisa

Iturralde, Julia la Casa y Sandra Larumbe con un cuidador de Gazteak.”

B. Gaia
Horrelako egitarauetan jorratuko dituzten gaiak, oro har, ezagunak izango dira uni-
tate-arduradunentzat, gertaeren mundukoak eta euren lan munduari dagozkienak.
Hain zuzen ere, gehienak egunerokotasunean eskuartean izango dituzten gaiak dira;
ohiko jarduerak, aisialdia, giza harremanak eta harreman sozialak, bidaiak eta bisitak,
ospakizunak, kultura, besteak beste. Beraz, alderdi horretatik, unitate-arduradunak
ez du bestelako zailtasunik izango horrelako egitarauak eta oharrak idazteko.

C. Ainguraketa
Jakina da, idazten dugunean, estatus altuagoa duen norbaitengana zuzentzeko erre-
gistro bat darabilgula, eta gure mailako edo estatus baxuagoko norbaitengana jotzeko,
ordea, beste bat. Kasu honetan, unitate-arduradunak idatziko ditu aztergai izandako
bi dokumentuak eta dokumentu horien hartzaileak Uliazpiko langile, erabiltzaile, era-
biltzaileen familiak, etab. izango dira, beraz, estatus bereko, baxuagoa edo altuagoa
duen norbaitentzat idatziko ditu. Horiek horrela, aztergai izan ditugun dokumentue-
tan modalizazio-marka bakarra antzeman dugu.

•   Aditzaren forma inpertsonala:
– “Si hubiera varios interesados se haría sorteo.”

D. Laburpena
HEOCaren arabera, A2 mailan kokatuko genituzke gonbidapen-ohar/ proposamen
hauek ondorengo arrazoiengatik:

•   Gonbidapen-ohar/ proposamenak ‡ A2 mailatik aurrera.
•   Enuntziatu sinpleak ‡ horregatik, B1 gehiegi litzateke.
•   Zentroko ospakizunen, festen edota ekintza berezien berri ematen da dokumentu

hauetan.
•   Lexiko konkretua, baina urria.
•   Lan munduko gaiak, ezagunak, ohikoak, egunerokotasunekoak.
•   Oro har, modalizazio gutxi.
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Ekintza komunikatibo guztiak testuinguru jakinetan gauzatzen dira, maila bakoitzean ezaugarri 

zehatzak dituzten testuinguruetan, alegia.

Enuntziatzailea -
enuntziatarioa

Xedea Erabilera-esparrua

Solaskidearen rolak:
Senide – senide
Lagun – lagun
Ezagun – ezezagun

Solaskideen arteko harremana:
Berdinen artekoa edo 
gertutasunezkoa

Pertsonen arteko harremanean
eta solaskideen hurbileko 
munduan:

- Senitartekoa
- Lagunartekoa
- Zerbitzuguneak: dendak, 

informazio-bulegoak...

Enuntziatzailea -
enuntziatarioa

Xedea Erabilera-esparrua

Pertsonen arteko harremanean
eta solaskideen hurbileko 
munduan:

- Senitartekoa
- Lagunartekoa
- Lanekoa

Gaitasun soziolinguistikoaren garapena.

TESTUINGURUAREN EZAUGARRIAK
A2

A1 mailakoez gain,

Giza harremanak edo 
konplimenduak

+ interesa adieraztea
+ goraintziak ematea
+ …

Informazioa ematea / eskatzea
+ pertsonak, lekuak eta gauzak 

deskribatzea
+ zerbait badagoen, baden edo 

dakien galdetzea eta erantzutea
+ …

Iritziak, ezagutzak eta jarrerak
adieraztea eta egiaztatzea

+ norbaiti buruz edo zerbaiti buruz
iritzia eskatzea eta ematea

+ adostasuna/ desadostasuna 
eskatzea eta ematea

+ …

Gustuak, sentimenduak 
adieraztea

+ aldarteaz, osasun-egoeraz 
galdetu eta informazioa ematea

+ zerbait gustukoa den ala ez 
adieraztea

+ …

Solaskidearengan eragitea
+ planak eta asmoak adieraztea
+ gonbidapena onartzea/ gaitzestea
+ …

Solaskidearen rolak:
Unitate-arduradun – erabiltzaile
Unitate-arduradun – erabiltzaile-
aren familia
Unitate-arduradun – zentroko
edozein langile

Solaskideen arteko harremana:
Berdinen artekoa edo 
gertutasunezkoa

Informazioa ematea / eskatzea
+ pertsonak, lekuak eta gauzak

deskribatzea
+ zerbait badagoen, baden edo

dakien galdetzea eta erantzutea
+ …

Iritziak, ezagutzak eta jarrerak
adieraztea eta egiaztatzea

+ norbaiti buruz edo zerbaiti
buruz iritzia eskatzea eta 
ematea

+ adostasuna/ desadostasuna 
eskatzea eta ematea

+ …

Gustuak, sentimenduak 
adieraztea

+ aldarteaz, osasun-egoeraz 
galdetu eta informazioa ematea

+ zerbait gustukoa den ala ez
adieraztea

+ …

Solaskidearengan eragitea
+ planak eta asmoak adieraztea
+ …
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A2

ENTZUMENA MINTZAMENA IRAKURMENA IDAZMENA

Hizkuntza estandarrean,
elkarrizketak eta 
jarraibideak ulertzeko
gai da; baita gai ezagunei
buruzko azalpenak 
ulertzeko ere.

Elkarrizketak

Azalpen laburrak

Aholkuak

Balorazio, iritzi edo kexu 
sinple eta laburrak

Egoera ezagunetan gai
izango da informazio-
truke errazetan 
moldatzeko; baita 
erabiltzaileen inguruko
azalpen errazak eta 
iritziak emateko ere.

Pertsonen egoera fisiko eta
psikologikoen, izaeren eta
sentipenen deskribapena

Gauzen, tokien eta 
pertsonen deskribapenak.

Elkarrizketak

Galde-erantzunak

Azalpenak eta iritziak

Eguneroko gertakarien
parteak, koadernoak eta
erregistroak ulertzeko
gai izango da; baita
egoitzako gainerako 
langileek idatzitako 
oharrak ulertzeko ere.

Gertakarien parteak eta 
koadernoak

Ohar eta mezu laburrak

Erregistroak

Gai izango da eguneroko
erregistroak eta koader-
noak edota inprimakiak
betetzeko. Baita 
foroetako oharrak 
idazteko ere.

Foroetako oharrak eta 
jakinarazpenak

Gonbidapen-oharrak, 
proposamenak

Erregistroak eta koadernoak

Erabiltzailearen bizitza-plan
profesionala



Balioespen eta kexuen analisia
Egoitza: Donostia zentroa (Donostia)
Testu-generoa: balioespen eta kexuak (zerbitzu bati buruzko iritzia emateko…)
Aztergai izandako dokumentazioa:

• Reclamaciones, sugerencias de personal, familias… 
– Iradokizun eta erreklamazio tratamendua

– ULIDEIA proiektua

A. HEOC
HEOCean A2 mailatik aurrera kokatzen dira balioespen eta kexuak, hala ere, aztergai
izandako dokumentuak ikusita, esan daiteke proposamen laburren kutsua dutela, eta
azken horiek A2 mailatik aurrera kokatzen dira idatzizko elkarreraginean denean.

Horiek horrela, lehenengo dokumentuaren izenburuak adierazten duen bezala, ira-
dokizunak edota erreklamazioak egitea da helburua, eta horretarako, gelaxka bat
utziko zaio enuntziatzaileari bere proposamena idatzi dezan. Kasu honetan, Uliazpiko
zerbitzuarekin bat ez datorren edo zerbitzua hobetzeko proposamenen bat duen edo-
zein pertsona izango da enuntziatzailea. Hori eginda, unitate-arduradunak proposa-
men hori irakurri beharko du eta, dokumentu horren atzeko orrialdean,
erreklamazioa edo iradokizuna idatzi duenari erantzun beharko dio idatziz, hartutako
erabakiak zeintzuk izan diren azaltzearekin batera.

Bigarren dokumentuari dagokionez, Uliazpiko ULIDEIA proiektua zertan datzan azal -
tzen da. Proiektu berri horren bitartez, jendea animatu nahi dute proposamenak eta
iradokizunak egitera, eta horretarako, ULIDEIA izeneko karpeta bat sortu du erakun-
deak bakoitzak era anonimoan bere ideiak eta proposamenak idazteko. Helburua,
denon artean Uliazpi hobeago bat egitea litzateke. Kasu honetan, unitate-arduradunak
proposamen horiek irakurri beharko lituzke.

Horrenbestez, aipatutako arrazoiengatik baliteke A2 mailatik gertuago egotea B1etik
baino.

B. Gaia
Horrelako erreklamazio eta iradokizunetan jorratuko dituzten gaiak, oro har, ezagu-
nak izango dira unitate-arduradunentzat, gertaeren mundukoak eta euren lan mun-
duari dagozkienak. Hain zuzen ere, gehienak egunerokotasunean eskuartean izango
dituzten gaiak dira, hala ere, gaiak orotarikoak izan daitezke kexak eta iradokizunak
bestelakoak izan daitezkeelako; ohiko jarduerak, giza harremanak eta harreman so-
zialak, bidaiak eta bisitak, ospakizunak, herri-zerbitzuak, etab. Alderdi horretatik,
unitate-arduradunak ez du bestelako zailtasunik izango horrelako iradokizun eta
kexak ulertzeko.

C. Ainguraketa
Jakina da, idazten dugunean, estatus altuagoa duen norbaitengana zuzentzeko erre-
gistro bat darabilgula, eta gure mailako edo estatus baxuagoko norbaitengana jotzeko,
ordea, beste bat. Kasu honetan, unitate-arduradunak erreklamazio edo iradokizuna
egin duen pertsonari erantzungo dio, beraz, estatus desberdina duen norbaiti idatziko
dio. Hori horrela, imajina dezakegu modalizazio apur bat egongo dela langilearen pro-
dukzioan, enuntziatzaile eta enuntziatarioaren arteko distantzia hori nabarmentzeko.

Uxue Zalbidea Olabarri

Hizkuntza-eskakizunak funtzio eta atazen arabera: Uliazpi

e-Hizpide. Monografiak 5 (2021) 148



D. Laburpena
HEOCaren arabera, A2 mailan kokatuko genituzke erreklamazio eta iradokizun hauek
ondorengo arrazoiengatik:

•   Balioespen eta kexuak ‡ A2 mailatik aurrera.
•   Kexak eta iradokizunak idazten dira dokumentu hauetan eta unitate-arduradunak

horiei erantzun behar die, hartutako erabakiak azalduz.
•   Lexiko ugaria, orotarikoa.
•   Lan munduko gaiak, ezagunak, ohikoak, egunerokotasunekoak.
•   Modalizazioa enuntziatzaile eta enuntziatarioaren arteko distantzia nabar-

men tzeko.
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Ekintza komunikatibo guztiak testuinguru jakinetan gauzatzen dira, maila bakoitzean ezaugarri 

zehatzak dituzten testuinguruetan, alegia.

Enuntziatzailea -
enuntziatarioa

Xedea Erabilera-esparrua

Solaskidearen rolak:
Senide – senide
Lagun – lagun
Ezagun – ezezagun

Solaskideen arteko harremana:
Berdinen artekoa edo 
gertutasunezkoa

Pertsonen arteko harremanean
eta solaskideen hurbileko 
munduan:

- Senitartekoa
- Lagunartekoa
- Zerbitzuguneak: dendak, 

informazio-bulegoak...

Enuntziatzailea -
enuntziatarioa

Xedea Erabilera-esparrua

Pertsonen arteko harremanean
eta solaskideen hurbileko 
munduan:

- Senitartekoa
- Lagunartekoa
- Lanekoa

Gaitasun soziolinguistikoaren garapena.

TESTUINGURUAREN EZAUGARRIAK
A2

A1 mailakoez gain,

Giza harremanak edo 
konplimenduak

+ interesa adieraztea
+ goraintziak ematea
+ …

Informazioa ematea / eskatzea
+ pertsonak, lekuak eta gauzak 

deskribatzea
+ zerbait badagoen, baden edo 

dakien galdetzea eta erantzutea
+ …

Iritziak, ezagutzak eta jarrerak
adieraztea eta egiaztatzea

+ norbaiti buruz edo zerbaiti buruz
iritzia eskatzea eta ematea

+ adostasuna/ desadostasuna 
eskatzea eta ematea

+ …

Gustuak, sentimenduak 
adieraztea

+ aldarteaz, osasun-egoeraz 
galdetu eta informazioa ematea

+ zerbait gustukoa den ala ez 
adieraztea

+ …

Solaskidearengan eragitea
+ planak eta asmoak adieraztea
+ gonbidapena onartzea/ gaitzestea
+ …

Solaskidearen rolak:
Unitate-arduradun – erabiltzaile-
aren familia
Unitate-arduradun – Uliazpiko
zerbitzua jasotzen duen edonor

Solaskideen arteko harremana:
Berdinen artekoa edo 
gertutasunezkoa

Informazioa ematea / eskatzea
+ pertsonak, lekuak eta gauzak

deskribatzea
+ zerbait badagoen, baden edo

dakien galdetzea eta erantzutea
+ …

Iritziak, ezagutzak eta jarrerak
adieraztea eta egiaztatzea

+ norbaiti buruz edo zerbaiti
buruz iritzia eskatzea eta 
ematea

+ adostasuna/ desadostasuna 
eskatzea eta ematea

+ …

Gustuak, sentimenduak 
adieraztea

+ aldarteaz, osasun-egoeraz 
galdetu eta informazioa ematea

+ zerbait gustukoa den ala ez
adieraztea

+ …

Solaskidearengan eragitea
+ planak eta asmoak adieraztea
+ …
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A2

ENTZUMENA MINTZAMENA IRAKURMENA IDAZMENA

Hizkuntza estandarrean,
elkarrizketak eta 
jarraibideak ulertzeko
gai da; baita gai ezagunei
buruzko azalpenak 
ulertzeko ere.

Elkarrizketak

Azalpen laburrak

Aholkuak

Balorazio, iritzi edo kexu 
sinple eta laburrak

Egoera ezagunetan gai
izango da informazio-
truke errazetan 
moldatzeko; baita era-
biltzaileen inguruko
azalpen errazak eta 
iritziak emateko ere.

Pertsonen egoera fisiko eta
psikologikoen, izaeren eta
sentipenen deskribapena

Gauzen, tokien eta 
pertsonen deskribapenak

Elkarrizketak

Galde-erantzunak

Azalpenak eta iritziak

Eguneroko gertakarien
parteak, koadernoak eta
erregistroak ulertzeko
gai izango da; baita
egoitzako gainerako 
langileek idatzitako 
oharrak ulertzeko ere.

Gertakarien parteak eta 
koadernoak

Ohar eta mezu laburrak

Erregistroak

Balioespen eta kexuak

Gai izango da eguneroko
erregistroak eta koader-
noak edota inprimakiak
betetzeko. Baita 
foroetako oharrak 
idazteko ere.

Foroetako oharrak eta 
jakinarazpenak

Erregistroak eta koadernoak

Erabiltzailearen bizitza-plan
profesionala

Balioespen eta kexuak



Baimen-eskaeren analisia
Egoitza: Donostia Zentroa (Donostia)
Testu-generoa: baimen-eskaria
Aztergai izandako dokumentazioa:

• Instancias y solicitudes
– Pertsonalarentzako baimen- / lizentzia-eskabidea

– Kontsumo-maileguen eskaera

A. HEOC
HEOCean B2 mailatik aurrera kokatzen dira baimen-eskariak. Hori horrela, aztergai
izan diren dokumentuetan unitate-arduradunek datu pertsonalekin bete beharreko
gelaxkak daude; izen-abizenak, lantokia, kategoria edota jardunaldia bezalakoak.

Lehenengo dokumentuan, esaterako, aipatutako datu pertsonalen ostean, baimena
eskatzearen arrazoiak zeintzuk diren azaldu beharko ditu langileak oso laburki: “va-
caciones agosto”, “vacaciones Navidad”, “formación”, “PNR por motivos personales”…
bezalakoak idatziz, beraz, ohar horiek idazteko behar duen maila baxua izango da.
Aditzik gabeko oharrak izango dira, ez dira perpausak izango.

Bigarren dokumentuari dagokionez, langileak ez ditu arrazoi horiek idatziko, zioen
zerrenda bat ageri baita unitate-arduradunak aukeratu nahi dituenak marka ditzan.
Beraz, unitate-arduradunak zio horiek ulertzearekin nahikoa izango du dokumentua
bete ahal izateko.

Aipatutakoa kontuan harturik, esan daiteke langileak, oro har, ez duela ia idatzirik
egin behar eskaera hauek betetzeko. Horrenbestez, baliteke dokumentu hauek B2
mailan kokatzea gehiegizkoa izatea, eta A2 mailatik gertuago egotea. HEOCean inpri-
makiak betetzea A2 mailatik aurrera kokatzen da, beraz, aproposagoa izan daiteke
aztergai izandako dokumentuak inprimakien parean kokatzea A2.

B. Gaia
Horrelako baimen-eskarietan jorratuko dituzten gaiak, oro har, ezagunak izango dira
unitate-arduradunarentzat, gertaeren mundukoak eta euren lan munduari dagozkie-
nak. Hain zuzen ere, egunerokotasuneko gaiak dira: datu pertsonalak, ohiko jardue-
rak, giza harremanak eta harreman sozialak, gorputza eta osasuna, lana, ospakizunak,
etab. Beraz, unitate-arduradunak ez du bestelako zailtasunik izango horrelako eskari
bat egiteko.

C. Ainguraketa
Jakina da, idazten dugunean, estatus altuagoa duen norbaitengana zuzentzeko erre-
gistro bat darabilgula, eta gure mailako edo estatus baxuagoko norbaitengana jotzeko,
ordea, beste bat. Kasu honetan, ez da enuntziatzaile eta enuntziatarioaren arteko dis-
tantziarik nabaritzen, testuan ez baita modalizaziorik antzematen.

Hala ere, horien artean estatus desberdintasuna dagoela imajina daiteke. Izan ere,
unitate-arduradunak estatus altuagoa duen norbaiti egingo dio eskaera, eta, beraz,
azken hitza maila altuagoa duen pertsona horrek izango du, alegia, baimen-eskariaren
hartzaileak erabakiko du baimen hori onartzen zaion edo ez.
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D. Laburpena
HEOCaren arabera, A2 mailan kokatuko genituzke baimen-eskari hauek ondorengo
arrazoiengatik:

•   Baimen-eskariak ‡ B2 mailatik aurrera.
•   Inprimakiak bete (A2) behar dituzte datu pertsonalekin eta ohar sinpleekin 

‡ horregatik, B2 gehiegi litzateke.
•   Langileek baimen-eskaerak egiten dituzte dokumentu hauetan, eta eskaera ho-

riek justifikatzeko arrazoiak ematen dituzte laburki.
•   Lexiko konkretua, baina urria.
•   Lan munduko gaiak, ezagunak, ohikoak, egunerokotasunekoak.
•   Ez da modalizaziorik antzematen, oharrak oso laburrak dira eta. Hala ere, enun -

tziatzaile eta enuntziatarioaren artean estatus desberdintasuna dagoela imajina
daiteke.
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Ekintza komunikatibo guztiak testuinguru jakinetan gauzatzen dira, maila bakoitzean ezaugarri 

zehatzak dituzten testuinguruetan, alegia.

Enuntziatzailea -
enuntziatarioa

Xedea Erabilera-esparrua

Solaskidearen rolak:
Senide – senide
Lagun – lagun
Ezagun – ezezagun

Solaskideen arteko harremana:
Berdinen artekoa edo 
gertutasunezkoa

Pertsonen arteko harremanean
eta solaskideen hurbileko 
munduan:

- Senitartekoa
- Lagunartekoa
- Zerbitzuguneak: dendak, 

informazio-bulegoak...

Enuntziatzailea -
enuntziatarioa

Xedea Erabilera-esparrua

Pertsonen arteko harremanean
eta solaskideen hurbileko 
munduan:

- Senitartekoa
- Lagunartekoa
- Lanekoa

Gaitasun soziolinguistikoaren garapena.

TESTUINGURUAREN EZAUGARRIAK
A2

A1 mailakoez gain,

Giza harremanak edo 
konplimenduak

+ interesa adieraztea
+ goraintziak ematea
+ …

Informazioa ematea / eskatzea
+ pertsonak, lekuak eta gauzak 

deskribatzea
+ zerbait badagoen, baden edo 

dakien galdetzea eta erantzutea
+ …

Iritziak, ezagutzak eta jarrerak
adieraztea eta egiaztatzea

+ norbaiti buruz edo zerbaiti buruz
iritzia eskatzea eta ematea

+ adostasuna/ desadostasuna 
eskatzea eta ematea

+ …

Gustuak, sentimenduak 
adieraztea

+ aldarteaz, osasun-egoeraz 
galdetu eta informazioa ematea

+ zerbait gustukoa den ala ez 
adieraztea

+ …

Solaskidearengan eragitea
+ planak eta asmoak adieraztea
+ gonbidapena onartzea/ gaitzestea
+ …

Solaskidearen rolak:
Unitate-arduradun – zentroko
arduradun

Solaskideen arteko harremana:
Berdinen artekoa edo 
gertutasunezkoa

Informazioa ematea / eskatzea
+ pertsonak, lekuak eta gauzak

deskribatzea
+ zerbait badagoen, baden edo

dakien galdetzea eta erantzutea
+ …

Iritziak, ezagutzak eta jarrerak
adieraztea eta egiaztatzea

+ norbaiti buruz edo zerbaiti
buruz iritzia eskatzea eta 
ematea

+ adostasuna/ desadostasuna 
eskatzea eta ematea

+ …

Gustuak, sentimenduak 
adieraztea

+ aldarteaz, osasun-egoeraz 
galdetu eta informazioa ematea

+ zerbait gustukoa den ala ez
adieraztea

+ …

Solaskidearengan eragitea
+ planak eta asmoak adieraztea
+ …
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A2

ENTZUMENA MINTZAMENA IRAKURMENA IDAZMENA

Hizkuntza estandarrean,
elkarrizketak eta 
jarraibideak ulertzeko
gai da; baita gai ezagunei
buruzko azalpenak 
ulertzeko ere.

Elkarrizketak

Azalpen laburrak

Aholkuak

Balorazio, iritzi edo kexu 
sinple eta laburrak

Egoera ezagunetan gai
izango da informazio-
truke errazetan 
moldatzeko; baita era-
biltzaileen inguruko
azalpen errazak eta 
iritziak emateko ere.

Pertsonen egoera fisiko eta
psikologikoen, izaeren eta
sentipenen deskribapena

Gauzen, tokien eta 
pertsonen deskribapenak.

Elkarrizketak

Galde-erantzunak

Azalpenak eta iritziak

Eguneroko gertakarien
parteak, koadernoak eta
erregistroak ulertzeko
gai izango da; baita
egoitzako gainerako 
langileek idatzitako 
oharrak ulertzeko ere.

Gertakarien parteak eta 
koadernoak

Ohar eta mezu laburrak

Erregistroak

Gai izango da eguneroko
erregistroak eta koader-
noak edota inprimakiak
betetzeko. Baita 
foroetako oharrak 
idazteko ere.

Foroetako oharrak eta 
jakinarazpenak

Erregistroak eta koadernoak

Erabiltzailearen bizitza-plan
profesionala

Egitarauak

Gonbidapen-oharrak, 
proposamenak

Baimen-eskariak



Mezu elektronikoen analisia
Egoitza: Donostia Zentroa (Donostia)
Testu-generoa: mezu-elektronikoa
Aztergai izandako dokumentazioa:

– Correos electrónicos con diferentes instituciones, personas...

HEOC
HEOCean A1 mailatik aurrera kokatzen dira mezu elektronikoak. Aztergai izan dugun
mezu elektronikoan esaterako, unitate-arduradunak goiz batean egindako deien sin-
tesia egiten du, zentroko beste langile batzuk jakinaren gainean egon daitezen (zain -
tzaile edo unitate-arduradunak izango dira hartzaileak, ziurrenik). Egindako dei
bakoitzean hitz egindakoa laburbiltzen du.

Aipatzekoa da unitate-arduradunak ez duela mezu elektroniko arruntaren egitura ja-
rraitzen, halere, baliteke hori lankideen arteko mezua delako izatea. Hartzailea kan-
poko erakunde edo pertsona bat izango balitz, ziurrenik egitura beste bat izango
litzateke; agurra, nork idazten duen, zertarako... bezalako datuak ez lirateke faltako.
Oro har, testu-antolatzaile gutxi ageri arren, erabilera-esparrua lanekoa da eta uni-
tate-arduradunak zenbait gertaera kontatzen ditu, azalpenak ematearekin batera,
beraz, baliteke B1 mailatik gertuago egotea A1etik baino.

Adierazpide testualak:
HEOCean azaltzen diren adierazleak oinarri harturik, aztergai izandako mezuetako
adierazpide testualetan jarriko da arreta ondorengo lerroetan. Horretarako, lehenik
eta behin sekuentziei, ondoren, testuaren konexioari (testu-antolatzaileak, puntua-
zioa) eta, azkenik, aditzei erreparatuko zaie.

• Sekuentziak
– Azalpena (deskripzioa, argudioa, esplikazioa…)

• Konexioa

> Testu-antolatzaileak

1. Lokailuak
1.1. Emendiozkoak

– “Esta mañana he hecho varias llamadas y os trato de resumir un poco el
contenido”

– “Le he llamado hoy y que le pillaba fatal, que estaba en Sevilla y que le
vuelva a llamar la semana que viene.”

2. Denbora-antolatzaileak
– “Esta mañana he hecho varias lamadas (…)”
– “(…) y que le vuelva a llamar la semana que viene.”

> Puntuazioa
HEOCaren arabera, “erabiltzaile independenteak maiz joko du azalpenera eta
kontaketara; gero eta testu-antolatzaile gehiago (hautakariak, ondoriozkoak,
kausazkoak …) baliatu beharko ditu, eta aberatsago idatziko du (gero eta adber-
bio eta adjektibo gehiago …). Horrek guztiak esaldien joskera zailduko du.” (Gon-
zalez de Txabarri et al., 2015, 142. or.)

1. Bi puntuak: zerrendatzeko, mezuen abiaburuan, orduak emateko, esaldiaren
lehen zatia argitzeko, frogatzeko edo laburbiltzeko, hitzez hitzeko aipamenen
aurrean, esaldien lehen zatia argitzeko, etab.

– “Esta mañana he hecho varias llamadas y os trato de resumir un poco el
contenido: (…)”
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2. Puntua: esaldi eta esapide sinpleen bukaeran.
– “He hablado con Erika”
– “Comentará nuestra propuesta en esa reunión por si podemos colaborar con

alguien.”

3. Etenpuntuak: esaldia bukatu gabe utzi dela adierazteko.
– “(…) y ella se queda con nuestros datos para dar una vuelta en si podríamos

colaborar con alguna entidad…”
– “Estos disponen de una bolsa de voluntariado deportivo para colaborar en

diferentes carreras, en avituallamientos, dorsales…”

4. Koma: testu-antolatzaileen ondoren, tartekiak, emendiozkoetan, hautakarie-
tan (edo, hala, nahiz, zein) eta aurkarietan (baina, baizik, ezpada…)

– “El ensobrado que hacen desde Atzegi, son cartas d4e agradecimiento a los
donantes, y en este momento no tienen más trabajo para poder colaborar
nosotros con ellos.”

– “Estos disponen de una bolsa de voluntariado deportivo para colaborar en
diferentes carreras, en avituallamientos, dorsales…”

5. Komatxoak: ezizenak eta atzerriko hizkuntzetako hitzak transkribatzeko.
– “Ella me facilita el contacto de Miren de “gizalde” (servicio de voluntariado

de Gipuzkoa) (…)”
– “Al rato me vuelve a llamar Miren y me habla de “Kirolarekin” (voluntariado

deportivo).”

• Aditzak
Aztergai izandako mezu elektronikoan, langileak lan egun horretan egindako dei
batzuetan hitz egindakoa azaltzen du, eta horretarako, aditzen lehenengo eta hiru-
garren pertsonak baliatzen ditu, orainaldi burutuan zein burutugabean:
– “he hecho”, “le he llamado”, “he hablado”, “he quedado”, “se dedica”, “son”, “me ex-

plica”, “me facilita”, “se queda”, “disponen”, “me habla”, “espero”, etab.

B. Gaia
Horrelako mezu elektronikoetan jorratuko dituzten gaiak, oro har, ezagunak izango
dira unitate-arduradunentzat, gertaeren mundukoak eta euren lan munduari dagoz-
kienak. Hain zuzen ere, gehienak egunerokotasunean eskuartean izango dituzten
gaiak dira; ohiko jarduerak, aisialdia, giza harremanak eta harreman sozialak, bidaiak
eta bisitak, etxea, herri-zerbitzuak, lana, euskal erakundeak eta administrazioa, bes-
teak beste. Beraz, alderdi horretatik, unitate-arduradunak ez du bestelako zailtasunik
izango horrelako mezuak idazteko.

C. Ainguraketa
Jakina da, idazten dugunean, estatus altuagoa duen norbaitengana zuzentzeko erre-
gistro bat darabilgula, eta gure mailako edo estatus baxuagoko norbaitengana jotzeko,
ordea, beste bat. Kasu honetan, unitate-arduradunak idatziko du aztergai izandako
mezu elektronikoa. Kasu honetan, dokumentu horren hartzaileak Uliazpiko langileak
izango dira, ziurrenik zaintzaile edo unitate-arduradunak. Hala ere, arestian aipatu
bezala, kanpoko pertsona edo erakunde bat mezu elektronikoen hartzaile izan dai-
teke, beraz, baliatutako hizkuntza hartzailearen arabera era batekoa edo bestekoa
izango da. Hori horrela, kasu batzuetan enuntziatzaile eta hartzailearen arteko dis-
tantzia gehiago nabarituko da, eta hori testuko modalizazioari esker islatuko da. Kasu
honetan, aipatzekoa da ez dela horrelakorik ageri.
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D. Laburpena
HEOCaren arabera, B1 mailan kokatuko genuke mezu elektroniko hau ondorengo
arrazoiengatik:

•   Mezu elektronikoak ‡ A1 mailatik aurrera.
•   Erabilera-esparrua lanekoa da eta mezuak kanpoko erakunde edo pertsonei zu-

zenduak egon daitezke. Gainera, gertaerak kontatzeko eta azalpenak emateko
gaitasuna beharrezkoa ‡ horregatik, A1 gutxiegi litzateke.

•   Askotariko gaiak landu daitezke mezu hauetan.
•   Orotariko gaiak jorratzen dituen lexikoa, ugaria.
•   Lan munduko gaiak, ezagunak, ohikoak, egunerokotasunekoak.
•   Hartzailearen estatusaren arabera, modalizazio gehiago edo gutxiago baliatuko

du unitate-arduradunak mezuak idaztean. Kasu honetan, ez da modalizaziorik
antzematen, beraz, enuntziatzaile eta enuntziatarioaren arteko distantzia ez da
nabaria.
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Ekintza komunikatibo guztiak testuinguru jakinetan gauzatzen dira, maila bakoitzean ezaugarri 

zehatzak dituzten testuinguruetan, alegia.

Enuntziatzailea -
enuntziatarioa

Xedea Erabilera-esparrua

Pertsonen arteko harremanean
eta solaskideen hurbileko 
munduan:

- Senitartekoa
- Lagunartekoa
- Zerbitzuguneak: dendak, 

informazio-bulegoak...
- Aisialdikoa
- Lanekoa
- Akademikoa

Enuntziatzailea -
enuntziatarioa

Xedea Erabilera-esparrua

Pertsonen arteko harremanean
eta solaskideen hurbileko 
munduan:

- Senitartekoa
- Lagunartekoa
- Aisialdikoa
- Lanekoa

Gaitasun soziolinguistikoaren garapena.

TESTUINGURUAREN EZAUGARRIAK
B1

A2 mailakoez gain,

Giza harremanak edo 
konplimenduak

+ doluminak ematea
+ arreta eskatzea
+ …

Informazioa ematea / eskatzea
+ gertaera edo albiste baten 

kontaketa egitea...
+ deskribapen fisiko zein 

psikologikoak egitea...
+ …

Iritziak, ezagutzak eta jarrerak
adieraztea eta egiaztatzea

+ gai bati buruzko azalpena egitea
zerbait argudiatuz

+ ideiak, pertsonak, objektuak, 
lekuak eta egoerak alderatzea

+ …

Sentimenduak eta jarrerak 
adieraztea

+ ustekabea, zalantza eta harridura
adieraztea

+ maitasuna adieraztea
+ …

Solaskidearengan egitea
+ baimen-eskaera egitea eta 

erantzutea
+ norbait konbentzitzea
+ …

Solaskidearen rolak:
Unitate-arduradun – erabiltzaile
Unitate-arduradun – erabiltzaile-
aren familia
Unitate-arduradun – mediku
Unitate-arduradun – neurologo
Unitate-arduradun – erizain
Unitate-arduradun – fisiotera-
peuta
Unitate-arduradun – zaintzaile
Unitate-arduradun – zentroko
arduradun
Unitate-arduradun – kanpoko
erakunde edo enpresa bat

Solaskideen arteko harremana:
Berdinen artekoa edo 
gertutasunezkoa
Urruntasunezkoa

Giza harremanak edo 
konplimenduak

+ doluminak ematea
+ arreta eskatzea
+ …

Informazioa ematea / eskatzea
+ gertaera edo albiste baten 

kontaketa egitea...
+ deskribapen fisiko zein 

psikologikoak egitea...
+ …

Iritziak, ezagutzak eta jarrerak
adieraztea eta egiaztatzea

+ gai bati buruzko azalpena egitea
zerbait argudiatuz

+ ideiak, pertsonak, objektuak, 
lekuak eta egoerak alderatzea

+ …

Sentimenduak eta jarrerak 
adieraztea

+ ustekabea, zalantza eta 
harridura adieraztea

+ …

Solaskidearengan eragitea
+ baimen-eskaera egitea eta 

erantzutea
+ norbait konbentzitzea
+ …

Solaskidearen rolak:
Senide – senide
Lagun – lagun
Ikaskide – ikaskide
Ezezagun – ezezagun
Ikasle – irakasle

Solaskideen arteko harremana:
Berdinen artekoa edo 
gertutasunezkoa
Urruntasunezkoa
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B1

ENTZUMENA MINTZAMENA IRAKURMENA IDAZMENA

Hizkuntza estandarrean,
elkarrizketak eta 
jarraibideak ulertzeko
gai da; baita gai ezagunei
buruzko azalpenak 
ulertzeko ere.

Elkarrizketak

Azalpen laburrak

Aholkuak (medikuaren 
gomendioak)

Balorazio, iritzi edo kexu 
sinple eta laburrak

Egoera ezagunetan gai
izango da informazio-
truke errazetan 
moldatzeko; baita era-
biltzaileen inguruko
azalpen errazak eta 
iritziak emateko ere.

Pertsonen egoera fisiko eta
psikologikoen, izaeren eta
sentipenen deskribapena

Gauzen, tokien eta 
pertsonen deskribapenak

Elkarrizketak

Galde-erantzunak

Azalpenak eta iritziak

Aholkuak, argibideak eta 
jarraibideak

Eguneroko gertakarien
parteak, koadernoak eta
erregistroak ulertzeko
gai izango da; baita
egoitzako gainerako 
langileek idatzitako 
oharrak ulertzeko ere.

Gertakarien parteak eta 
koadernoak

Ohar eta mezu laburrak

Erregistroak

Foroetako oharrak

Txostenak

Gai izango da eguneroko
erregistroak eta koader-
noak edota inprimakiak
betetzeko. Baita 
foroetako oharrak 
idazteko ere.

Mezu elektronikoak

Txostenak

Erabiltzailearen bizitza-plana

Erregistroak

Inprimakiak

Parteak

Bilera-aktak



Lan-esparruko gaien azalpenen analisia
Egoitza: Donostia Zentroa (Donostia)
Testu-generoa: jendaurreko adierazpena / lan-esparruan gai baten azalpena
Aztergai izandako dokumentazioa: presentaciones para formaciones, reuniones…

– PCP (Planificación centrada en la persona)

A. HEOC
HEOCean B2 mailatik aurrera kokatzen dira lan-esparruko gaien azalpenak. Hala ere,
aztergai den dokumentua Power Point aurkezpen bat da, unitate-arduradunak bilera
edo formakuntza-saioetan baliatuko duena jendaurreko ahozko adierazpenen bat egi-
teko; langilearentzako laguntza-tresna da, beraz. Horiek horrela, ez da testu-jarrai-
turik agertzen, puntuka aurkezten dira diapositibetan ematen diren azalpen guztiak;
horrenbestez, B2 mailatik C1etik baino gertuago dagoela esan daiteke.

Hala ere, kontuan hartzekoa da aipatutako diapositibetan agertuko diren ideiak uni-
tate-arduradunak emango dituen azalpenen sintesia izango direla, beraz, langileak
oso ondo ulertu beharko ditu ideia eta kontzeptu guztiak laburpen hori sortu aurretik.
Are gehiago, iturri desberdinetako informazioa erabiltzeko eta bere iritzia emateko
gai izan beharko da zenbait kasutan, aldeko eta kontrako argudioak adieraziz. Horrek
trebetasun maila handiagoa edukitzera behartuko du unitate-arduraduna.

Era berean, Power Point dokumentu honetatik abiatuta langileak jendaurrean azal-
penak eman beharko baditu, garrantzitsua izango da ahozko hizkuntza ondo mende-
ratzea. HEOCean jendaurreko adierazpenak C1 mailatik aurrera kokatzen dira.

Adierazpide testualak:
HEOCean azaltzen diren adierazleak oinarri harturik, aztergai izandako testuetako
adierazpide testualetan jarriko da arreta ondorengo lerroetan. Horretarako, lehenik
eta behin sekuentziei, ondoren, testuaren konexioari (testu-antolatzaileak, puntua-
zioa) eta, azkenik, aditzei erreparatuko zaie.

• Sekuentziak
– Azalpena (deskripzioa, argudioa, esplikazioa…)

• Konexioa

> Testu-antolatzaileak

1. Lokailuak
1.1. Emendiozkoak

– “Requiere coordinación de tareas y cambio de paradigma en la concepción
de abordajes”

– “fortalecer a la persona para darle la oportunidad de definir claramente
sus deseos y preferencias”

– “Mejora la calidad de vida (de usuarios, familia y personas de apoyo)”
– “Hacer elecciones y tener control sobre la vida.”

1.2. Hautakariak
– “Punto de partida los intereses, sueños de la persona, qué quiere hacer,

más que en sus limitaciones o necesidades.”
– “Autodeterminación: la persona con discapacidad decide, elige, ella tiene

el poder, no el profesional o la familia.”
1.3. Ondoriozkoak

– “Ética y valores: las personas con discapacidad intelectual tienen los mis-
mos derechos, y por tanto deben disponer de las mismas oportunidades
que el resto de las personas.”
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> Puntuazioa
HEOCaren arabera, maila honetan langileak “bere arloko testu argi, xehe eta ongi
egitaratuak idatzi behar dituenez, testugileak gaitasun estrategiko handia erakutsi
behar du puntuazioaren inguruan.” (Gonzalez de Txabarri et al., 2015, 175. or.)

1. Bi puntuak: zerrendatzeko, mezuen abiaburuan, esaldiaren lehen zatia argi -
tzeko, frogatzeko edo laburbiltzeko, hitzez hitzeko aipamenen aurrean, etab.

– “Ética y valores: las personas con discapacidad intelectual tienen los mismos
derechos, y por tanto deben disponer de las mismas oportunidades que el
resto de las personas.”

– “Ideas clave: (…)”
– “Autodeterminación: la persona con discapacidad decide, elige, ella tiene el

poder, no el profesional o la familia.”

2. Puntua: esaldi eta esapide sinpleen bukaeran. Aipatu beharra dago kasu as-
kotan ez dela punturik ageri perpausaren amaieran.

– “No es un procedimiento que hay que cumplir.”
– “supone un nuevo diseño organizativo que se centre más en las personas que

en los servicios.”
– “Ser parte de una comunidad.”
– “Tener relaciones duraderas.”

3. Koma: testu-antolatzaileen ondoren, tartekiak, emendiozkoetan, hautakarie-
tan (edo, hala, nahiz, zein) eta aurkarietan (baina, baizik, ezpada…)

– “Punto de partida los intereses, sueños de la persona, qué quiere hacer, más
que en sus limitaciones o necesidades.”

– “Ética y valores: las personas con discapacidad intelectual tienen los mismos
derechos, y por tanto deben disponer de las mismas oportunidades que el
resto de las personas.”

– “Potenciar la inclusión, vida en la comunidad, contexto más cercano”

4. Komatxoak: aipuak adierazteko.
– “Seguramente el reto más importante que debemos afrontar está en nosotros

mismos, en el cambio que debemos propiciar en nuestras organizaciones si que-

remos modestamente, contribuir a cambiar nuestra sociedad.”

• Aditzak
Aditzei dagokienez, aipatzekoa da Power Point aurkezpena izanik, ideiak aditz barik
ageri direla kasu askotan, eta era berean, infinitiboa eta nominalizazioa ohikoak direla:

– “Apoyo activo”
– “Pad, familia, otros profesionales = generador de oportunidades para la

felicidad”
– “Continuo proceso de escucha, aprendizaje y acción”
– “Estatus y respeto.”
– “Potenciar la inclusión, vida en la comunidad, contexto más cercano”
– “Ser parte de una comunidad.”
– “Tener relaciones duraderas.”
– “Ser tratado como un individuo.”

Gainerako aditzei dagokienez, orainaldian ageri dira eta gehienak hirugarren per -
tsona singularrean azalduko dira, PCPari (Planificación Centrada en la Persona) egi-
ten baitzaio erreferentzia etengabe:

– “es”, “requiere”, “supone”, “elige”, “tiene”, “mejora”, “centra”, etab.
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B. Gaia
Horrelako aurkezpenetan jorratuko dituzten gaiak, oro har, ezagunak izango dira uni-
tate-arduradunarentzat, gertaeren mundukoak eta euren lan munduari dagozkienak.
Gehienak egunerokotasunean eskuartean izango dituzten gaiak izango dira. Forma-
kuntzetan erabilitako Power Point aurkezpenak edo materialak direnez, baliteke
gaiak nahiko teknikoak eta zehatzak izatea; halere, langileak oso ondo menperatuko
ditu bera izango baita jendaurrean adierazpen hori egingo duena eta azalpenak
emango dituena.

C. Ainguraketa
Jakina da, idazten dugunean, estatus altuagoa duen norbaitengana zuzentzeko erre-
gistro bat darabilgula, eta gure mailako edo estatus baxuagoko norbaitengana jotzeko,
ordea, beste bat. Hori horrela, aztergai izan ditugun diapositibetan, enuntziatario eta
enuntziatzailearen estatusen arteko distantzia oso nabaria da, eta hori testuan dara-
bilten modalizazioari esker islatzen da.

Hala ere, kontuan hartu beharra dago, diapositiba hauetan agertzen diren ideiak uni-
tate-arduradunak ahoz emango dituen azalpenen laguntza-tresna edo euskarri direla,
beraz, baliteke distantzia hori ahozko azalpenean ez errespetatzea. Hori hizlariaren
eskuetan egongo da.
Horiek horrela, zenbait modalizazio-marka antzeman daitezke:

•   Modalizazioa:
– “Es una herramienta dirigida a producir cambios importantes en las vidas de

las personas.”
– “El cambio puede ser lento y frustrante a corto plazo.”
– “Fortalecer a la persona para darle la oportunidad de definir claramente sus

deseos y preferencias.”

D. Laburpena
HEOCaren arabera, B2 mailan kokatuko genituzke lan-esparruko gaien azalpen hauek
ondorengo arrazoiengatik:

•   Lan-esparruan gai baten azalpena ‡ B2 mailatik aurrera.
•   Power Point dokumentu honekin jendaurreko aurkezpen bat egiteko ‡ ahozkoan

C1 maila beharko luke unitate-arduradunak.
•   Ez da testu jarraitua, puntuka azaltzen dira ideiak ‡ horregatik, idazmenean C1

gehiegi litzateke.
•   Azalpen hauetan, unitate-arduradunen lan-munduko gaien azalpenak ematen

dira. Kasu honetan, PCPa zertan datzan azaltzen da.
•   Lexiko konkretua.
•   Lan munduko gaiak, ezagunak, ohikoak, egunerokotasunekoak.
•   Modalizazioa zenbait kasutan, adjektiboak, adberbioak edota aditzaren orain as-

pektugabea baliatuz.
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Ekintza komunikatibo guztiak testuinguru jakinetan gauzatzen dira, maila bakoitzean ezaugarri 

zehatzak dituzten testuinguruetan, alegia.

Enuntziatzailea -
enuntziatarioa

Xedea Erabilera-esparrua

Pertsonen arteko harremanean
eta solaskideen hurbileko 
munduan:

- Senitartekoa
- Lagunartekoa
- Zerbitzuguneak: dendak, 

informazio-bulegoak...
- Lanekoa
- Aisialdikoa
- Akademikoa
- Administraziokoa
- Merkataritza
- Herri-zerbitzuetakoa

Enuntziatzailea -
enuntziatarioa

Xedea Erabilera-esparrua

Pertsonen arteko harremanean
eta solaskideen hurbileko 
munduan:

- Lanekoa
- Administraziokoa

Gaiak kultur orokorrari 
dagozkion mailan eta 
erabilera-esparru hauetan:

- Norberaren ezaugarriak
- Ohiko jarduerak
- Osasuna eta gorputza zaintzea
- Elikadura

Gaitasun soziolinguistikoaren garapena.

TESTUINGURUAREN EZAUGARRIAK
B2

B1 mailakoez gain,

Informazioa ematea / eskatzea
+ informazioa berrestea
+ gertakizunen informazioa xehez

ematea
+ ...

Iritziak, ezagutzak eta jarrerak
adieraztea eta egiaztatzea

+ Administrazioan egoera zehatz
baten berri ematea

+ Eztabaida batean parte hartzea 
informazioa alderatuz

+ ...

Sentimenduak, hunkipenezko 
jarrerak / egoerak adieraztea eta
egiaztatzea

+ besteekiko sentimenduak 
adieraztea

+ norbaiti zerbait aurpegiratzea
+ ...

Solaskidearengan egitea
+ norbait lasaitu edo adoretzea
+ erakunde publiko nahiz pribatu

batean kexa adieraztea / 
erreklamazioa egitea

+ …

Solaskidearen rolak:
Unitate-arduradun – zaintzaile
Unitate-arduradun – unitate 
arduradun

Solaskideen arteko harremana:
Berdinen artekoa edo 
gertutasunezkoa
Urruntasunezkoa
Hierarkikoa / solidarioa

Informazioa ematea / eskatzea
+ Zerbait dagoen, baden edo 

dagoen dakien galdetzea eta
erantzutea

+ Pertsonak, lekuak eta gauzak
deskribatzea: zerbait nolakoa
den, non dagoen...

+ Informazioa ematea eta 
eskatzea eguneroko kontuez

+ …

Iritziak, ezagutzak eta jarrerak
adieraztea eta egiaztatzea

+ Iritzia adieraztea, arrazoi 
laburrak emanez

+ Zerbait egiteko nahia, aukera,
beharra eta betebeharra da-
goen galdetzea eta adieraztea

+ Nork bere burua eskaintzea
zerbait egiteko

+ …

Sentimenduak
+ Aldarteaz, osasun-egoeraz gal-

detzea eta informazioa ematea
+ Laguntza eskatzea eta 

eskaintzea
+ …

Solaskiderengan eragitea
+ Ohartaraztea
+ …

Solaskidearen rolak:
Senide – senide
Lagun – lagun
Ezagun – ezezagun
Lankide – lankide
Ikaskide – ikaskide
Ezezagun – ezezagun
Ikasle – irakasle
Langile – zuzendari
Herritarra – Administrazioa

Solaskideen arteko harremana:
Berdinen artekoa edo 
gertutasunezkoa
Urruntasunezkoa
Hierarkikoa / solidarioa

Publikoa / pribatua
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ENTZUMENA MINTZAMENA IRAKURMENA IDAZMENA

Hizkuntza estandarrean,
elkarrizketak eta 
jarraibideak ulertzeko
gai da; baita gai ezagunei
buruzko azalpenak 
ulertzeko ere.

Elkarrizketak

Azalpen laburrak

Aholkuak

Balorazio, iritzi edo kexu 
sinple eta laburrak

Egoera ezagunetan gai
izango da informazio-
truke errazetan 
moldatzeko; baita 
erabiltzaileen inguruko
azalpen errazak eta 
iritziak emateko ere.

Pertsonen egoera fisiko eta
psikologikoen, izaeren eta
sentipenen deskribapena

Gauzen, tokien eta 
pertsonen deskribapenak

Elkarrizketak

Galde-erantzunak

Azalpenak eta iritziak

Aholkuak, argibideak eta 
jarraibideak

Eguneroko gertakarien
parteak, koadernoak eta
erregistroak ulertzeko
gai izango da; baita
egoitzako gainerako 
langileek idatzitako 
oharrak ulertzeko ere.

Gertakarien parteak eta 
koadernoak

Ohar eta mezu laburrak

Foroetako oharrak

Erregistroak

Gai izango da eguneroko
erregistroak eta koader-
noak edota inprimakiak
betetzeko. Baita 
foroetako oharrak 
idazteko ere.

Mezu elektronikoak

Foroetako oharrak

Erregistroak

Inprimakiak

Parteak

Koadernoak

Gonbidapen-oharrak, 
proposamenak

Bilera-aktak

Lan-esparruan gai baten
azalpena
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